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28 žmonės žuvo dideliuos 
Tennessee potvyniuose

kovo Aštuoni vaikų skautai žūva sa-KNOXVILLE, 'i'enn
21. — Tennessee valstijoj kilo 
katastrofingi potvyniai.

Upių vandenims išėjus iš 
krantų, dideli plotai tajio už
lieti ir daugelis farmų ir mies
telių skęsta vandeny.

Vietomis nunešta namų ir 
tūkstančiai žmonių, priverstų 
bėgti i saugesnes vietas, liko be
pastoges.

Iki šiol gautomis, bet dar ne
patikrintomis, žiniomis, potvy
niuose žuvo dvidešimt astuoni; 
žmonės. i

Kinuose atsinaujina 
pilietinis karas

Hunane prasidėjo kautynės tarp 
valdžios kariuomenės ir prie
šininkų

TOKIO, Japonija, kovo 24.—• 
Japonų spaudos pranešimai iš 
Nankino sako, kad jau prasi
dėję susikirtimai tarp tautines 
Kinų valdžios karųi^menps ir 
nepalankių Hunano ir llupeh 
generolų jėgų.

Gabena 200 sužeistų Kinų 
kareivių

ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 24. 
— Iš činkiango praėjo pro 
Šanchajų į Hankovą traukinys, 
gabenąs du šimtu sužeistų kinų 
kareivių- Manoma, kad jie bu
vo sužeisti kautynėse, kurios 
dabar eina Hupeh-Anhvei sie
noj.
Kuomintingas įgalioja valdžią 

kąro žygiams
NANKINAS, Kinai, kovo 24.

Kuomintango [tautinės Ki
nų politinės partijos] kongre
sas milžiniška balsų dauguma 
priėmė rezoliuciją, kuria sutei
kiama valdžiai galia daryti taip, 
kaip ji randa geriausia, kad pri
verstų Hankovo generolus klau
syti Nankino [tauttnfls val
džios] įsakymų.

Vokietija leisianti Tro
ckini atvykti gydytis
BERLYNAS, kovo 24. — Iš 

užtikimų versmių praneša, kad 
Vokietijos vyriausybė žada lei
sti Trockini, buvusiam sovietų 
karo komisarui, atvykti į Vo
kietiją gydytis.

Leidimas jam busiąs duotas 
šešiems mėnesiams, Trockini 
prižadėjus, kad jis, būdamas 
Vokietijoj, jokia politika neuž- 
siimsiąs.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesiuota ir vėsu; 
vidutiniai ir stipresni žiemių 
rytų vėjai. ♦

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 37° F.

Šiandie saulė teka 5:46, lei
džiasi 6:06. Mėnuo teka 6:29 
vakaro.

vo stovykloj
ROCKVVOOD, Tenn., kovo 21. 

— Whjle Credk upelio potvyny 
vakar žuvo astuoni berniukai, 
skautai, kurių grinlelė buvo 
srauto nunešta.

Skautų kuopa, viso 21 ber
niukas amžiaus nuo 12 iki 16 

(metų, buvo stovyklą įsitaisę 
j grindelėje palei Wliite Creek, 
šešias mylias nuo Rocikvvoodo. 
Del ddbesių pratrukime upelis 
smarkiai patvino ir jų grindelę, 
kurioj buvo skautai sustisipietę, 
nunešė. Trylikai jų pavyko iš
sigelbėti, trys prigėrė, o penkių 
pasigendama. Manoma, kad jie 
taip pat yra žuvę.

Fordas steigsiąs auto
mobilių fabriką

Lenkijoje
NEW YORKAS, kovo 24.— 

Amerikos Lenkų preikylbos ka
mera praneša, kad Ford Motor 
kompanija projektuojanti įsteig- 

, ti> Lenkijoje automobilių įmo
nę, kuri gamins Fordo automo
bilius Lenkijai', sovietų Rusi
jai ir visoms Pabaltijo valsty
bėms.

Kitas žymus franeuzų 
karininkas mirė

PARYŽIUS, kovo 24. — Dar 
nepalaidojus maršalo Foc-h’o, 
vyriausio franeuzų armijų va- 

, do didžiajame kare, kuris mirė 
praeitą trečiadienį, vakar vėl 

[ mirė kitas žymus franeuzų ge
nerolas, Maurice Emmanual 
Sarrail, 72 metų amžiaus.

Gen. Sarrail per didįjį karą 
buvo yerduno gynėjas, paskui, 
1925 m., jis buvo aukštuoju 

! komisaru Sirijoj, kur “pasižy- 
; mėjo” Damasko (bombardavi- 
! mu.

• Krutamųjų paveikslų 
aeroplano katastrofa
HOLLYVVOOD, Cal., kovo 

24. — Daran t ikru tumiems pa
veikslams aeroplano katastro
fos sceną, įvyko tikra katastro
fa, kurioj, jo milžiniškam bom
barduojamam aeroplanui nu
kritus žemėn, užsimušė lakū
nas Phi] Jonės- .

Kroatų laikraščio re
daktorius nušautas

ZAGREBAS, Kroatija, Jugo
slavija, kovo 24. — Vakar čia 
buvo nušautas A n ton šlegel, 
vyriausias laikraščio Novosti 
redaktorius, žmogžudės laukė 
ties šlegelio namais automobi
ly, ir kai jis pėsčias grįžo na
mo, puolikai, paleidę į jį keletą 
šovinių, pabėgo. Policija ma
no, kad žmogžudybė turi politi
nio pagrindo.

LONDONAS, kovo 24. — Ex- 
change Tetegraph praneša, kad 
Rumunijos karalienė Marija 
vakar vėl turėjo pasimatymą 
su savo sunum palaidunu, bu
vusiu krcniprincu Karoliu. Pa
simatymas įvykęs St. Bric’e, 
Francijoj, rusų didkunigaikščio 
Kirilo viloje.

HtARlIUSGiUlRG, III., kovo 24. 
— Muddy miestely, netoli nuo 
čia, gaisras sunaikino visoke
riopų prekių krautuvę, kurioj 
buvo ir pašto skyrius.

(Atlantic and Pacific Photo]

Dvynaitės sesers, Mary (dešinėj) ir Margaret Gibbs’iutės, abidvi per nugarą daiktan suau
gusios ir viena nuo antros neatskiriamos. To nežiūrint, viena jų, Margaret, yra susižiedavusi su 
jaunikaičiu Carlo Joseye, kurį matote paveikslėly bučiuojantį savo sužieduotinę, tuo tarpu kai jos 
neatskiriama sesutė bando nematyti. Netrukus žada New Yorke įvykti Margaretės ir Carlo
vestuvės. Bet kokioj padėty tada bus Mary?

Hoover proklamavo 
Tautinių kilmių’ imi

gracijos kvotas
Įstatymas įeina galion liepos 1 

d.; prezidentas tikis, kad 
kongresas dar atidės įstaty
mo galiojimą *

WASHIN(iTONAS, kovo 24. 
— Prezidentas ‘lloover išleido 
proklamaciją, kuria imigraci
jos įstatymo vadinama “nailo
nai origins” kvotų provizija įei
na galion ateinančio liepos mė
nesio I dieną.

Prieš paskelbdamas savo pro
klamaciją prezidentas lloover 
aiškino spaudos atstovams, kad 
tai “tautinių kilmių” provizijai 
jis nepritariąs, bet turįs pro
klamuoti ją, nes manąs, kad 
krašto prezidentas pats pirma
sis turįs įstatymų klausyti.

Be to prezidentas Hoover pa
reiškė vilties, kad kongresas 
savo speciali j sesijoj tos įsta
tymo provizijos galiojimą atidės 
dar vieniems metams, kad pas
kui, regularioj sesijoj gruo
džio mėnesį galėtų visą klausi
mą iš naujo peržiūrėti.

Prez. Hoover stoja už išlai
kymą dabartinių imigrantų 
kvotų. 
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Ispanijoje įsteigia 
motinų draudimą

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
24. — Karalius Alfonsas pasi
rašė darbo ministerio pateiktą 
dekretą, kuriuo visoj Ispanijoj 
įsteigiama motinybės apdrauda.

Garlaivy suėmė $30,000 
vertės gėrimų

NEW YORlKAS, kovo 24. •— 
Atplaukusiame į Hobokeną Cos- 
miopolitan linijos garlaivy Vin- 
cent muitinės agentai, darydar- 
mi kratą, suėmė 3,000 butelių 
šamipamo ir konjako, vertės 
apie 30 tūkstančių dolerių.

Žvejų laivas paskendo; 
du žmonės žuvo

HALIFAX, Nova Scotia, ko
vo 24. — Kolizijoje su franeu
zų žvejų laivu Rene Chiunard 
juroj ties Nova Slcotia pakran
tėmis paskendo žvejų škuneris 
Maska iš Lunenburgo, N. S. 
Septyniolika škmrerio įgulos 
žmonių buvo išgelbėti, bet dvie
jų pasigendama. Manoma, kad 
jie yra žuvę.

35 beiduinai krito kau
tynėse Užjordony

JERUZOILIMAS, Pales tina, 
kovo 21. Praneša, kad kru
piuose kautynėse su Užjordo- 
nio apsaugos jėgomis, netoli 
nuo Mafrako, buvo nukauti 
trisdešimt penki beduinai, dže- 
bel-druzų .gimines nariai.

Suvažinėti kareivi ka
rininkui tik “nepri

tinka”
CHEYENiNE, Wyo„ kovo 24. 

— Karo departamentas pašali
no iš J. V. armijos k a p. Rober
tą Corriganą, kariuomenės tei
smo pripažintą kaltą dėl nepri
tinkamo oficierui elgesio.

Nepritinkamas kap. Corriga- 
no elgęsis buvo tas, kad lėkda
mas automobiliu jis suvažinėjo 
kareivį La\vreireą Prim’ą ir, ne
sustodamas, nulėkė toliau.

Iš DARBO LAUKO
[Kviečiame »savo skaitytojus 
darbininkus, rašinėti Naujie
noms žinių iš darbo lauko.]

KARPENTERIAl PEO R I O J 
LAIMĖJO DAUGIAU ALGOS

PEORIA, III., kovo 24. — Or
ganizuotieji Peorijos karpento
riai (dailidės) laimėjo 5 centus 
algos priedo valandai. Nuo ge
gužės pirmos dienos, einant su-' 
tartim, ikarpenteriai gaus $1.20 
valandai.
TORONTO MŪRININKAI IŠ
SIDERĖJO DAUGIAU ALGOS

TORONTO, Ont., Kanada, ko
vo 24. — <Murininkų uinijia pa
sirašė naują, algų kontraktą su 
samdytojais. Einant kontrak
tu nuo šių metų gegužės me
nesio 1 dienos mūrininkai gaus 
$1.30 valandai, o nuo 1930 m. 
sausio 1 dienos po $1.35 va
landai.

TENNESSEE TEKSTILĖS 
STREIKININKAI LAIMĖJO
ELIZIAiBETHTON, Tenn., ko

vo 24. American Gflanzstoff 
korporacijos ir American Bem- 
berg kompanijos tekstilės įmo
nių darbininkai streiką laimė
jo. Samdytojai, <po ilgų dery
bų, sutiko algas visiems darbi
ninkams padidinti, nors ir ne 
tiek, kiek streilkinirikiaii iš karto 
reikalavo.

Streikas, įkuriame dalyvavo 
viso 5,500 tekstilės darbininkų, 
vyrų ir moterų, tęsėsi 10 die
nų.

Amerikos pakraščių 
sargyba paskandino 

britu škunerį
škuneris buvo įtartas dėl svai

galų kontrobandos; jo įgula 
suimta ir grandiniais sukau
styta

NEW ORLEANS, La., kovo 
24. Jungtinių Valstybių pa
kraščių saiigyibos laivelis Dcx- 
ter paskandino įlankoj, ties 
Marsh sala, britų škunerį Ima- 
lone, o jo įgulos žmones, gran
diniais sukaustytus, pargabeno 
į New Orleans.

Pakraščių sargybos laivelio 
vadas, pastebėjęs juroj britų 
škunerį, įtarė jį dėl gabenimo 
svaigiųjų gėrimų kontrabandos. 
Ženklais jis liepė škuneiriui su
stoti, bet kad pastarasis nepa
klausė ir bandė pabėgti, sargy
bos laivelio vadas davė įsaky
mą šaudyti iš armotos. Užgau
tas škuneris netrukus ėmė skę
sti. Jo įgulos žmonės šoko nu
leistoji va Itin gelbėtis. Iš val
ties jie buvo sargybos paimti 
į laivelį. Vienas paskandinto 
škuirerio i gu.los žmonių prigė
rė. ’ 1

Mano, kad su laivu paskendo 
ir jo šniugeliuojami imigrantai

Pakraščių sargybos -valdyba 
seko, ikad škuneris Imalone bu
vęs paskilbęs kaip svaigalų 
šmugeli uoloj as ne ti k Meksikos 
įlankoj, 'bet ir visu Atlantiko 
pakraščiu.

Sako taipjau, kad Imalone 
užsiėmęs ir imigrantų šmuge- 
liavimu į Jungtines Valstybes, 
dėl to galimas daiktas, kad ir 
dabar jis gabeno kokią partiją 
imigrantų, kurie visi, kartu su 
paskandintu šlkuneriu, nuėjo 
juros dugnan.

Danai laikys naujus 
seimo rinkimus

KOPENHAGA, Danija, kovo 
24. — Del kabineto krizio, ki
lusio prieš keletą dienų, kai 
parlamentas atmetė valdžios pa
siūlytą valstybės tarnautojų al
gų padidinimo projektą, kara
lius Kristijonais skelbia naujus 
visuotinius rinkimus balandžio 
23.

KOiPENHAGA, Danija, kovo 
24.—Premjeras Mygdal šianie 
pranešė seime, kad netrukus 
busią1 paskelbti nauji rinkimai 
Danijoj.

Jos klauso Mussolini’o
Italės daugina tautą, gimdyda- 

mes pc du iš karte

A.OSTA, Italija, kovo 24. — 
šis Italijos žiemių vakarų kraš
tas uoliai pildo diktatoriaus 
Mussolinio ukazą gausiai veis
tis ir dauginti italų tautą. Per 
pastaras penkias dienas net aš
tuoniom motinos čia pagimdė 
dvynaicius, vadinas, iš karto 
padaugino tautą šešiolika nau
jų piliečių. Visos tos * stropios 
motinos gavo iš •Mussolinio pa
sveikinimą ir pc 360 lirų dova
nų.

Ispanų diktatorius 
įsteigia dar žiaures

nę cenzūrą
Užsienių laikraščiai, rašą ką 

ners apie įvykius Ispanijoj, 
nebus įsileidžiami

LONDONAS, kovo 24.—Pra
nešimai iš Ispanijos ssko, kad 
diktatorius Primo de Rivcra 
įsiteigė cenzūrą, daug aštresnę 
nekaip ligšiol buvo. Nuo šio 
laiko į Ispaniją nebebus įsilei
džiamas nė vienas užsieny 
spausdimamas laikraštis, kuria
me bus kas nors parašyta apie 
įvykius ir situaciją Ispanijoj.

Suspendavo parlamento narį už 
kritikavimą valdžios

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
24. (įdarytame posėdy par
lamentas netarė suspenduoti 
žymų parlamento narį, Viktorą 
Praderą, už tai, kad jis savo 
kalboj aštriai puolė Primo de 
Riveros valdžią, ypačiai teisin
gumo inisterį. '
Franeuzų užuojauta streikuo
jantiems Ispanijos studentams

PARYŽIUS, kovo 24. — b’ran- 
euzų intelektualai paskelbė at
virą užuojautos laišką streikuo
jantiems Ispanijos studentams.

Laišką, Paryžiaus laikrašty 
L’Ocuvre išspausdintą, yra pa
sirašę: Ferdinand Buisson, No
belio dovanos laimėtojas; Vic- 
tor Basei), Žmogaus Teisių Są
jungos pirmininkas; senatorius 
Justini Goramd; parlamento na
rys Henri Guernut; prof. Levi 
Bruhl; prof. Hadamard; prof. 
Paul Langevin ir daugelis kitų-

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
24. — Praneša, kad sukilėliai 
kurie bandė paimti Mazaltaną, 
Sinaloa valstijoj, tapo federa
linės kariuomenės atmušti.

V ely kų Šventė 
Lietuvoj

Kad jūsų giminėms ir mylimiemsiems 
butų smagiau ir geriau sutikti Velykas, jus, 
be abejonės, prisidėsit pasiųsdami jiems 
“velykinio pyrago” — pinigų. Ir kada jus 
siunčiat, jus norite, kad pinigai butų išmo
kami Lietuvoje kuogreičiausia ir kad dėliai 
pasiuntimo jums butų kuopatogiausia.

Siųskit telegramų per Naujienas. Pini
gus gauna nuo 5 iki 10 dienų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

LIETUVOS ŽINIOS
Didelė miškų afera 

Vilniuj
Vilniuj susekta milžiniška 

miškų aefra, kuri galėjo pada
ryti valstybei nuostolių apie 10 
milionų zlotų. Į aferą įmaišyti 
keli stambus miško pirkliai, ku
rie bandė nelegaliai įsigyti val
stybinių miškų.

A. Sutkus — Kauno ra
diofono direktorius

KAUNAS. — P. A. Sutkus, 
buvęs Valstybes leatijo direkto
rius, nuo kovo 1 dienos pradė
jo eiti radiofono direktoriaus 
pareigas, paskirtas joms Švie
timo ministerijos. Prieš kai ku
riuos buvusius radiofono vedė
jus esanti keliama kaž kokia 
byla.

Katalikai ir tautininkai 
kurią naują partiją
KAUNAS. — Kaune kalba

ma, kad kai kurie krikščionys 
ir kai kurie tautininkai suda
rysią naują — katalikų parti
ją-

“Pragėrė” koją
KAUNAS. — Policijos žinios 

praneša, kad kovo 1 dieną Šan
čiuose, Juozapavičiaus prospek
te ties 44 nr. Simas Randys 
gyslius (indų gatvėj 6 nr. bū
damas girtas iuj'-ėjo pereiti 
skersai siaurojo geleži ūkelio 
bėgių tuo tarpu kai netoli bu
vo traukinėlis. Randys buvo 
perblokštas ir smarkiai sužeis
ta koja.

Vilkai apipuolė
Iš Vilniaus Trakų apskričio 

žmonės praneša, kad dar nieka
da tiek daug vilkų nebuvę pa
sirodę šiame apskrity, kaip šie
met. Kaimiečiams pavojinga iš
eiti keletas žingsnių iš trobos. 
Rytais randamos vilkų nutryp
tos visos namų palanges.

Tabako gamyba
KAUNAS. Tabako gamy

ba Lietuvoje kas metai didėja. 
1926 m. per pirmuosius vienuo
likę mėnesių apdirbta 809,000 
klgr. tabako, 1927 metais per 
tą patį laiką apdirbta jau 810,- 
000 klgr. tabako, o 1928 metais 
(irgi per tą patį ląiką) apdirb
ta milionas su viršum kilogra
mų.
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tolimoj ateity turės įvykti nau
jas perversmas.

I’.p. Kutkauskai Detroite turi 
saldainių sankrovą.

—Muzikos, Mokinis.
► matytis su 

darbščiu jaunuoliu J. Bulatu.Indiana Harbor, Indi. ‘euį iikišiol Detroite apie trockis-
Prie progos paklausiau ir kaip tus dar nebuvo girdėtis, bet da-

Iš LSA. 343 kp. veikimo

Ši kuopa susideda iš gana 
darbščių žmonių. Bet pas mus 
yra labai siaura vieta darbuo
tis, ypač gauti naujus narius, 
nes abiejų SLA. kuopų darbuo
tojai turi prirašę jau veik visus 
tinkamus prie SLA. priklausyti 
vietos lietuvius. Teciaus ir to
kiai padėčiai esant visgi pasise
ka naujų narių rasti, šai ir 
pereitame susirinkime prisirašė 
du nauji nariai, gana pavyzdin
gi lietuviai.

Sulig musų skaičiaus, šios 
kuopos susirinkimai būna gana 
skailingi. Juose svarstoma vien 
SLA. ir kuopos reikalus ir bė
rei kalo ginčų nebūna.

Pereitame susirinkime pada
ryta keletas svarbių nuarimų. 
Pirmiausia išklausyta įvairių 
komisijų raportus, kuriuos pri
imta. Šis susirinkimas buvo 
laikomas naujoj vietoj ir pir
mininkas St. Bartkus pranešė, 
kad susirinkimus čia galėsime 
laikyti iki mums ši vieta nusi
bos. O vieta susirinkimams 
yra labai patogi, nes čia ne ko
kia svetainikė, kurioj nėra jo
kių parankamų, bet U. S. N. 
banko svetainė, labai švari, 
šviesi, žiemą šilta ir vasarą 
vėsi.

Kitas svarbus nutarimas yra 
pasidarbuoti dėl surengimo jau
nuoliams iš Chicagos vakaro. Tą 
darbą dirbti apsiėmė visa val
dyba. Kada tas vakaras tikrai 
Įvyks, dar negalima pasakyti, 
bet numatoma apie balandžio 14 
d. Apie tai bus pranešta vėliau. 
Dabar gi ruošiamasi prie SLA. 
generalio organizatoriaus pra
kalbų ir dedama pastangų, kad 
jos butų kuosekmingiausios. 
Lauksime šių svarbių prakalbų. I

—SLA. Narys.

So. Omaha, Nebr.
Dar viena mirtis.—Sekasi jau

nuolius organizuoti.— TMD. 
17 kp. likviduota.

Pas mus į kelis mėnesius 
mirtis jau devintą lietuvį pa
plovė. Dabar miręs yra S. Pi
lis, 54 m. amžiaus, gyvenęs ant 
savo farmos Blanco, la. Moteris 
ir velionio broliai kūną atvežė 
laidoti į So. Omahą. Velionio 
moteris tuojaus atsikreipė prie 
vietinės lietuvių bažnyčios len
kuojančio klebono, kad jos vy
rą palaidotų su bažnytinėmis 
apeigomis. Teciaus kunigas at
sisakė tai padaryti. Tada mo
teris nusitarė velioni laidoti 
laisvose kapinėse. Teciaus lai
dotuvių dieną pas moterį ateina 
kunigo klapčiukai ir sako, kad 
velionis bus laidojamas romiš
kose kapinėse. Velionio moteris 
tik nusistebėjo, sako: ką jus čia 
dabar darote, aš ir pinigus su
mokėjau laisvom kapinėm. Te- 
čiaus vienas klapčiukų atsako: 
“Tamsta tik tylėk— viskas bus 
gerai”.

Velionis visą savo amžių buvo 
karštas katalikas ir geras baž
nyčios rėmėjas, štai kada aš
tunti i metai atgal gerokai apde
gė šv. Antano bažnyčia ir rei
kėjo ją išnaujo atbudavoti, tai 
velionis savo lėšomis įtaisė di
džiajam altoriui didelę šv. An
tano stovylą, už kurią sumokėjo 
$50. Bet kai pasimirė, tai dan
gaus lotų pardavinėtojas ne j 
bažnyčią nepriėmė. Neužtarė jo 
ir tas didžiulis jo įtaisytas šv. 
A tanas. Tai matot, pa rupi jo-' 
nys, kad jūsų darbavimasis ir 
išbudavojimas didžiausių namų 
nieko nereiškia, nes jūsų turto 
savininkas pasilieka kokis Ro
mo agentas, kuris paskui jus 
pačius gali į jūsų pastatytus 
namus neįleisti.

Velionis paliko moterį Julią. 
sūnūs, dukteris ir du brolius.

Ilsėkis ramiai šaltoj žemelėj!

jam sekasi prirašinėti jaunuo
lius prie SLA. 87 kp. Atsake,

bar jau kalbama, kad ir čia su
sitvėrė trockistų grupė, kuri

kad sekasi neblogai ir kad jau 
turys prie kuopos prirašęs 17 
jaunuolių.

Tai labai gerai. Darbuokis ir 
toliau, jaunuoli. Nepaisyk, kac 
tas lenkų vanagas ir keikia ta
ve, bet eik sau užsibriežtu ke
liu !

SI>A. 87 kp. susirinkime P. J. 
Juzeliūnas pranešė, kad jis yra 

Į T. M. Dr-jos 17 kuopos pirmi
ninkas ir daugelį kartų šaukęs 
kuopos susirinkimus, bet nariai 

i nesi laiško ir jau du metus nėra 
mokėję duoklių. Teciaus TMD. 
17 k p. turi knygomis $500 ver
tės ir pinigais 86c. Todėl jis 
prašo, kad SLA. 87 kp. paimtų 

Į savo globon tą didelį TMD. 17 
kp. knygyną ir kuopos iždą. 
SLA. 87 kp. sutiko priimti tą 
pasiūlymą ir parėmimui TMD. 
17 kp. turto išrinko komisiją iš 
trijų narių, į kurią įėjo J. Bu
latas, J. Papika ir J. Strazdas.

TMD. 17 kp. kovo 13 d. lai
ke savo paskutinį susirinkimą, 
kuriame dalyvavo penki nariai, 
kurie vienbalsiai nutarė TMD. 
17 kp. likviduoti ir kuopos tur
tą—knygas ir pinigus—pavesti 
SLA. 87 kuopai. Ant vietos 
SLA. 87 kp. komisija ir perėmė 
visą TMD. 17 kp. turtą—kny
gas ir 86c. pinigais.

Reiškia TMD. 17 kp. So. Oma- 
hoj daugiau nebegyvuoja. La
bai gaila, kad mes, so omahie- 
čiai, tą kuopą numarinome, nes 
visgi tai buvo kultūrinė drau
gija ir mums yra sarmata, kad 
mes neįstengėm palaikyti nors 
vieną kultūrine ir švietimo 
draugiją.—Proletaras.

Detroit, Mich.
Teko sužinoti, kad Detroitą 

ketina aplankyti žinomas komp. 
A. Vanagaitis, kuris duos labai 
Įdomų koncertą su visai nauja 
programa. Koncertas bus ba
landžio 17 d., Lietuvių Svetai
nėj. Tas koncertas kartu bus 
ir art. J. Olšausko išleistuvės, 
nes art. J. Olšauskas žada nie- 
kuriam laikui važiuoti į Lietu
vą, bet ketina apie rudenį su- 
gryšti atgal į Detroitą.

šiame koncerte taipjau daly
vauja pianistas M. Yozavitas, o 
gal bus ir daugiau vanagučių— 
to tikrai nesužinojau ir pama
tysim tai kai susirinksim svetai
nėn. Tik patartina tikietus iš- 
kalno įsigyti.

Teko aplankyti p. p. Rutkaus
kus, kurie nesenai sugryžo iš 
Lietuvos. Lietuvon buvo išvy
kę visi trys — Rutkauskas, jo 
žmona ir jų dukraitė Katriutė. 
P-nia Rutkauskienė yra gimus 
Amerikoje, tad Lietuvos gyve
nimas, darbai ir įpročiai jai 
buvo visai nepažystami ir sve
timi, bet pati Lietuva paliko 
joj malonių įspūdžių. Teciaus 
p.p. Rutkauskai pripažysta, 
kad Lietuvoj yra daug vargo 
ir skurdo. Pereitą vasarą buvo 
lietinga ir šalta, javai supuvo 
laukuose ,o jei kurie ir spėjo 
nuvalyti laukus, tai mažai nau
dos turi, nes derlius buvo men
kas. Tad gali pasireikšti tru
kumas duonos. Darbininkai la
bai menkai apmokami, o ir be
darbių yra pilni kampai. P.p. 
Rutkauskai sako, kad žmonės 
neapkenčia dabartinės valdžios 
ir visame ją kaltina, kad ji pa
dalė daug žalos ginklo pagelba 
nuvergdama teisėtą valdžią. Dė
lei to finansai yra suirę, san- 
tikiai su kitomis valstybėmis 
yra prasti, o labiausia visus 
vargina karo stovis; žmonės 
neturi jokios laisvės, spauda su
varžyta ir viskas aštriausia cen
zūruojama. P. p. Kutkauskai 
sako, kad dabar Lietuvoj yra 
labai sunku gyventi ir kad ne-

vanosianti darbiniams kailį už 
oportunizmą. Taipjau kalba
ma, kad neužilgo į čia atvyk
siąs ir trockistų vadas. J. Can- 
non su prakalbomis.

Ne gana to. Vietine A.D.A. 
1). 2 kp. irgi nesigaili darbiečių 
ir prie kiekvienos progos vano
ja jiems kailį. Taigi darbie
čiams ateina čia sunkios dienos.

—Ignas.

Philadelphia, Pa.
Parengime minėti 11 metų su

kaktuves Lietuvos Nepriklauso
mybės, 17 d. vasario, 1928 m., 
Lietuvių Muzikalėj Svtainėj, 
Philadelphia, Pa., surinktos au
kos $34.05 tapo sekančiai pa- 
skristytos:

Keliauninkams apie pasaulį, 
Lietuvos sportininkams, N. ir Z. 
Rubinams............................$5.00

Lietuvių Muzikalės sve
tainės Januolių mokyklai 10.00

Dėdės Šerno paminklui 5.00 
Vilniaus kultūros reika

lams ir Dr. Jono Basanavi
čiaus mokyklai bei pamink
lui ...................................... 14.05

Viso $34.05
Broliam Rubinam ir Jaunuo

lių mokyklai tapo atiduotos 
skirtos sumos ten pat ant vie
tos po susirinkimo. Dėdės Šer
no paminklui pasiųsta čekiu 
per “Sandarą”, Vilniaus kultū
ros reikalams ir Dr. J. Basana
vičiaus mokyklai bei paminklui 
pasiųsta Vilniun, Dr. 1). Alsei
kos vardu ir antrašu

Ši atskaita kiek susivėlino to
dėl, kad augščiau minėtas pa
rengimas buvo surengtas pa
stangomis net keturių organi
zacijų, todėl paskirstyti minėtas
aukas buvo reikalingas visų tų 
organizacijų pritarimas. Visoms 
ūžinteresuotoms organizacijoms 
su šiuo paskirstymu sutikus, 
paskelbiu spaudoj visuomenės 
žiniai.

Buvęs parengimo vedėjas,
—J. V. Grinius.

WnnIIWI.

Gen. Francisco Urbalcjo, 
Meksikos sukilėlių vadas. Jo 
vadovaujami kareiviai pakelė 
maištą, ir generolas priverstas 
buvo bėgti, gelbėdamas savo 
kailį.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p. 

k-------------------------------------- /
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Pasiekta susitarimo su 
gatvekariy kompa

nijomis
.'Sutartis tarp miesto ir gat- 

vekarių kompanijų, 'gatvoka- 
rius operuoti, pasibaigė jau 
daugiau kaip metai laiko. Iki 
šiol miestas ir kompanijos ne
pajėgė susitaikyti dėl naujos 
sutarties ir dėl pageidaujamų 
įstatymų. Vakar betgi tapo pa- 
skelbtos žinios, kad atsiekta pa
matinio susitarimo tarp gatve- 
karių kompanijų ir piliečių ko
miteto, kuris tuo klausimu bu
vo susidomėjęs.

Capone Chicagoj
Capone atvyko Chicagon. At

silankė valstybės gynėjo ofi
sam Manoma, kad grand džiu- 
rė klausinės jį dėl kai kurių 
įvykių, pasireiškusių butlegerių 
darbuotėj.

Gal atraizgios gatve- 
kariij painiava

Ilgą laiką miesto taryba, val
stijos legislatura ir kitokios įs
taigos, užinteresuotos gatveka- 
rių problema Chicagoj negalėjo 
susitaikyti dėl koncesijų gatve- 
karių kompanijoms. Dabar te- 
čiaus nužiūrima, kad klausimas 
gdl bus išrištas artimoj ateity. 
Pereitą, savaitę piliečių komisi
ja rekomendavo miesto tarybai 
duoti 20 metų kontraktą gat- 
vekarių kompanijoms. Pačios 
miesto tarybos komisija tran- 
sportacijos reikalams prižiūrėti 
nutarė rekomenduoti miesto ta
rybai, idant ji duotų kompani
joms ne 20, bet 40 metų kon
traktą. Kaip miešto taryba iš
spręs šį klausimą, veikiausia 
pamatysime šią savaitę, kadan
gi (nanoma, kad ji paims svar
styti šį klausimą specialiam po
sėdy ateinantį antradienį.

Dar nelaimė su 
aeroplanu

• —
F. II. Rust, 31 m., ir jo drau

gas aviacijos studentas, lėkda
mi Chicaigom iš St. Louis pasi
klydo tamsoje. Bandydami nu
sileisti jie užkliudė aeroplaną už 
medžių. Aeroplanas apvirto. 
Abu lakūnai sužeisti, bet ne pa
vojingai.

24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

Namų. apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis, 
valome boilerius.

Apvyniojame paipas ir 
boilerius.

Telefonuokit ir reikalaukit 
kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

Velvet 
Fiat 
Balta

Maleva
$1.69

Galionas

Dulch Boy White Lead 100 svarų 
$11.50

Pure Linseed Oil, galionas 
98c

Atsineškite savo kenų.
Stiprios 6 pėdu kopėčios 

$1.29
Ateikit ir pumatykit.

John Deringis
1414 Ročkwell Street

Lat’ayėtte 4689
J ,1 .. .............—....................  ...

Brighton Park

Bankas rūpinasi apie 
linkės augimu

P-nas Wuehrmann

Prezidentas The Midlaml Na
tional Bank of Chicago.

Su The Midland National 
Bank, Archer Avė. prie Sacra- 
mento, paskelbimu, kad kovo 
15 d., 1929 atsidaro “Apielin- 
kės Prekybos Paroda’’ (Mer- 
chants Community Exposition) 
banko name, tapo pradėtas nau
jas veikimas apielirikės koope- 
ravime.

Banko prezidentas p. Wuehr- 
mann, kalbėdamas apie šios pa- 
rodos tikslą, pareiškė:

“Apielinkių vystimasis per 
pastaruosius kelis metus Chi- 
agoje buvo taip spartus,, kad 
tik keli gyventojai ar biznieriai 
kiekvienoje tų apielinkių spėjo 
suprasti socralį, prekybinį ir 
industrinį augimą, kokis eina 
aplink juos.

Kad parodyti tą augimą savo 
apielinkčs žmonėms, mes su
galvojome surengti mažą paro
dą produktų, kurie yra paga
minami ir parduodami šioje a<- 
pielinkėje.

Vertelgos ir išdirbėjai nuo
širdžiai atsiliepė į šį sumany
mą ir dėka jų kooperacijai, 
mes galime parodyti publikai, 
kad ir nedidelėj vietoj, kokios 
prekės yra išdirbamos ir par
duodamos jos pačios apielinkė- 
je.

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias ir.ateriolas, pigiausioj 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St.
Tel. Victory 2454

4606—08 W. 22nd St.
Tel. Cicero 130

Specialistas gydyme chronišku ir nauju U- 
rų. Jei kiti negalėjo jumis iftgydyti, atsllan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išcgzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikrą liga ir jei aš apsi
ima! u jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistu, kuria neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
< ai u tino išegzaminavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State St.

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedelioj 

nuo 10 rytp iki 1 po pietų.

Temykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per didelius ir geriausius kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų vijose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooacvelt 85IHI

Pąroda yra laikoma Midlaiul 
National Banke. Išstatytos pre
kes yra gražiai sudėtos šėpose 
pačiame banke, o vertelgų ir 
išdirbėjų garsinimai iškabinė
ti po visą banką.”

P-as VVuehrniann taipjau 
sako, kad ši paroda lapo su
rengta siekiant banlko tikslą— 
visame kame kelti šios aipielin- 
kės reikalus, t

P-as Wuehrmann sako: “Jei
gu bankinė įstaiga neprisiima 
bent niekurios dalies vadovavi
me kėlimo gerovės ir progreso 
savo apielinikės, ji neužsitar
nauja to augimo, kurį semiasi 
iš natūralaus plėtimosi, kokis 
įvyksta kiekvienoje progresuo
jančioje apielinkėje.”

Visą parodos laiką, kuris tę
sis nuo kovo 1'5 d., iki balan
džio 27 d., Midland National 
Bankas ir dalyvaujantys paro
doje vertelgos ir išdirbėjai da
lins savo kostumeriams tikie
tus. Visi parodoje išstatyti 

daiktai bus išdalinti dykai tu
rintiems laimingus numerius 
laike laimėjimo, kuris įvyks 
paskutinę parodos dieną.

Požėla risis Milwaukee 
mieste

šiandie vakare Požėla turės 
ristynes vokiečių mieste, Mil- 
waukee. Teko taip pat nugirs
ti, jog trumpoj ateity Požėlai 
teiks susipemti su Romano. Ris- 
tynės su Romano busiančios 
iki galutinos pergalės. —N.

‘BAYER ASPIR1N” 
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Does not affect 
the Heart

Boisams riestai
Prohibicijos agentai sakosi 

gavę nusipiiikti 52 paimtes snap
so iš aštuonių vyrų, tarnaujan
čių Congress viešbuty, kaip 
“bellboys”. Jie dabar nori patir
ti, kur tie patarnautojai patys 
gavo šnapso. Prie viešbučio pro
hibicijos agentai nesikabina.

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus *uo
šalčio, Galvos skausmo,
Neuritis, Lumbago,
Dantų skausmo, Reumatizmo, 
Neuralgijos. Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neišardytas "Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžulės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

SPORTAS
Rytoj risis Joe Malce 

wicz su “Strangler”
Lewis

Ryloj Coliseume risis ex- 
čempionas Le\vis su Joe Mal- 
coAvicz, lenkų čempionu. Be 
to dar, risis Dans Sleinke, Kwa- 
riani, “Tdots” McmĮit, Hanis 
Bauer ir kiti.

REAL ESTATE
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St

Laikas Malevoli
Namus

Mes darėm bandymus su maleva, 
kuri iki šiol visus musų kostumerius 
užganėdindavo. Musu ta maleva da- 
bar yra dar patobulinta ir mes par
duosime geresnį tavora už ta pačia 
kaina ir užtikrinam jus, kad busite 
užganėdinti musų nauja ir pagerin
ta maleva.

Ta maleva yra malonesniu ir gra
žesniu spalvų.

Atsilankykit tuojau j musų krau
tuve ir nusipirkit musų naujos nia- 
levos.

A. J. Kareiva Son.
4537 S. Wood St.

Tel. Yards 3850

Phone Virginia 20 54

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo į 
KONTRAKTORIUS 3

4558 S. Wa»htenaw A ve. Chioąo.lllj

........................■■■— ■■■■■"■.'■F. f—. ....................................

SPECIALE

Ekskursija

Lietuvąi
Išplaukia visame pasauly garsiu laivu

AMERICA
(T1US1A1 Į BREMENA)

po asmenine vadovyste Povilo P. Paltutis
Jkuhyk savo svajones šj pavasari ir sugryžk i savo tėvynę su 

šia speciale ekskursija linksmoj savo vientaučių draugijoj, su tuo 
aprūpinimu, maistu ir pasilinksminimais, kuriais šis pagarsėjęs 
laivas yra žinomas visame pakulyje.

PIRKITE ROUND TRIP TIKIETUS
Del platesnių žinių, kainų ir t. t., kreipkitės prie

Paul 1 *. Baltutis
3327 So. Halsted St., • Chicago, III.

arba prie savo vietos laivakorčių agentų, ar rašykite 
tiesioginiai

United* States Lines
45 Broadway, New York, N. Y. 110 S. Dearborn St. Chicaųo, III.
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MUSŲ MOTERIMS
> ......... ■■ Veda Dora Vilkienė- ’ -r..—.— .

ŠPINAKŲ SRIUBA BE
MĖSOS

RYŽIU SRIUBA BE

MĖSOS

1 puodukas ryžių
3 kvortos vandens
1 kvorta riebaus pieno
4 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų >
1 mažas svogūnas
1 saldus pipiras
1 šaukštukas sukapotų pet- 

ruškų
1 šaukštukas “Worchester- 

shire” dažnio

Druskos, cayenne arba nut- 
meg.
Nuplauk ryžius keletą sykių, 

nupjaustyk svogūną, pipirą ir 
sudėk puodan; užpilk šalto 
vandens ir virk pakol ryžiai 
bus visai minkšti Pertrink 
per sietą kartu su vandeniu, 
kuriame ryžiai virs. Išmaišyk 
miltus su sviestu, viską kartu 
sumaišyk, virk 5 minutes, su
dėk petruškas tik tuomet, kad 
paduosi sriubą stalan. Į kiek
vieną torielių įdėk šaukštuką 
tarkuoto sūrio. Paduok su 

1 krekesais.

MADOS.

36,

2692— S ome t h. n g 
Wearable. Sizes 16, 18 

38, 40 and 
42 inches busi. Size 36 
reųuires 3 yards of 40- 
Inch material with % 
yard of 36-inch

2608 2685 2692

26/3—Smart Wool Frock. 
Sizes 16, 18 years, 36, 38 40 
and 42 inches bust. Size 36 
reųuires 3l/į yards of 40- 
Inch moteriai with % yard 
>1 32-inch contrastlng.

2692 — Graži suknelė, ar ne? Jeigu tinka, tai pasisiūdink. Ne 
ims daug laiko, o bus pigiai ir smagu. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 
36, 38, 40, 42 colių per krutinę,

2608 — Sporto suknia. Sukirptos mierąs 16, 18, taipgi 36, 38, 40 
ir 42 colio per krutinę.

2685 — Paskutinės mados žiurstas. Galima siūdinti iš margos arba 
vienos spalvos materijos. Yra trijų mietų, mažos, vidutines ir didelės.

Emb. 705—Appnąue Motifs 
for Children. Pattern in- 
cludes one transfer and ono 
reverse of ėach of the de* 
signs, maklng 22 in aU. 
Blue.

' 2685 - Fetching N e w 
Apron. Sizes small, me- 
dlurn and large. The me
dinai size reąuires 
yards of 40-inch material 
with %

Norint gauti vien# ar daugiau virš ' 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa-' 
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Malstad St.. Chicago. III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No -------------
Mieros -... ....................  per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valst. >
,___________ _ ■ ___________________________J

1 kvortą špinakų
% kvortos šalto vandens
1 puodukas pieno

šaukštuko druskos
Truputį nutmeg
2 šaukštu sviesto
1 šaukštą miltų
1 šaukštą sukapotų svogūnų
4 šaukštus Smetonos
4 kiaušiniai
Pipirų pagal skonies.
Nuplauk špinakus, sudėk į 

šaltą vandenį ir virk pakol bus 
minkšti. Pertrink per sietą. 
Supilk pieną dviguban puodan 
ir sudėjus svogūnus, tegul ge
rai įkaista, beveik užverda. 
Gierai sutrink miltus su svies
tu, ir pridėk prie pieno. Su
maišyk viską kartu ir supilk 
vandenį kur špinakai virė. 
Atimk nuo pečiaus, supilk Sme
toną ir išmaišyk. Supjaustyk 
virtus kiaušinius ir sudėjus 
sriubon, paduok karštą stalan.

1 šaukštas rusvo cukraus 
brown sugar).

Virk neluptas bulves pakol* 
jos bus gana minkštos. Su
dėk į šaltą vandenį, duok pas
tovėti, paskui nulupk. Sumai- 
gyk su šaukštu, pridėk sviestą, 
druską, cinamonus arba nut
meg, žiūrint ką dėsi. Viską 
labai gerai ištrink, pridėk kiau
šinį. Padėk į šalį, kad atauš
tų. Padaryk bandutes ir pa
kepink ant išsviestuotos blėtos. 
Kepk pečiuje 20 minutų iki ge
rai parus. Jeigu kam ne tin
ka, nereikia dėti cinamonų ir 
nutmeg, arba dėkite labai ma
žai, pakaks sviesto ir cukraus.

1/2 citrinos
1 puodukas labai smulkių 

miltų keksams
"'■Tam tikra biskvitams blėtis 

su kiauru viduriu.

Išplak trynius pakol bus 
kaip smetona. Perkošk cukrų 
keletą sykių ir dėk prie kiau
šinių, vėl ištrink. Supilk cit
rinos sunką ir nutarkavus luo
belę sudėk prie kiaušinių mi

šinio. Išplak baltymus pakol 
bus labai tiršti, ir sudėjus iš
maišyk iš lengvo, bet nebeplak. 
Persijok miltus keletą sykių ir 
sudėjus labai mažai maišyk. 
Sudėk sviestą į blėtą ir padėk 
peČiun, kad truputį sušiltų. Su
pilk mišinį ir kepk išlengvo, o 
paskui padidink šilumą. Kaip 
iškeps, apversk blėtį viršų į 
apačią ir tegul taip stovi pa
kol pats išpuls.

KEPTA ŽUVIS IR BULVĖS

Galima vartoti bile žuvį arba 
silkę. Reikia nuplaukti, pavi
rinti vandeny. Išimti ir pa
dėti ant skaurados. Apdėti 
sviestu, arba apipilti alyva, 
tomatų sunka apiberti druska 
ir pipirais, apdėti aplink ža
liom, mažom bulvėm ir kepti 
pečiuje pakol bus gatava. Pa
duoti reikia karštą.

ŽUVIES KEPALAS

3 puodukai virtos žuvies
1 šaukštukas druskos
1 kiaušinis
•/2 šaukštuko pipirų
1 šaukštukas petruškų 

puoduko baltos duonoj 
trupinių
puoduko pieno.

Virk duonos trupinius piene 
kokias 5 minutes. Atšal

dyk, sumaišyk viską kartu. 
Sudėk į alyva išteptą blėti. 
Kepk pečiuje. Paduok karštą 
su tomatų dažalu ir virtom 
bulvėm.

SALDŽIŲ BULVIŲ 
BANDUTĖS

2 puoduku virtų saldžių bul
viųc

1 šaukštas sviesto
1 kiaušinis
Truputį nutmeg arba cinamo

nų, kaip kam tinka

KARŠTOS KOPŪSTŲ SALO
TOS ARBA KOPŪSTAI 

PRIE] MĖSOS

6 puodukai sušatkavotų bal
tųjų kopūstų.

3 šaukštai cukraus
1 šaukštas druskos

1. šaukštukas sausos muštar- 
dos

% puoduko obuolių acto
2 šaukštai sviesto
1 kiaušinis
V2 puoduko pieno arba sal

džios sn^tonos.
Sukapok kopūstus, padek i 

vandenį su ledu ir laikyk 2 va
landas. Kaip busi prisirengus 
daryti salotos, nuspausk ir nu
džiovink su švariu rankšluoš- 
čiu. Sudek į bludą, ąpiberk 
druska ir cukrum, padėk šalton 
vieton.

Supilk actą dviguban puo
dan, sumaišyk muštardą su 
sviestu, ir kuomet actas pradės 
virti, sudek sviestą sumaišytą 
su muštarda ir gerai išmaišyk. 
Išplak kiaušinį su saldžia Sme
tona bei pienu. Užpilk mišinį 
su actu, muštardą ir sviestu 
ant mišinio iš kiaušinio ir pie
no; sumaišyk abudu mišiniu 
ir supilk atgal į dvigubą puo
dą. Virk , pakol sutirštės. Pa
skui kaip sutirštės sudėk ko
pūstus. Jeigu valgysi šaltą 
kaip salotas, tai atšaldyk miši
nį ir užpilk ant šaltų kopūstų. 
Paduok stalan prie šaltos mėsos. 
Padabink su salotų lapais ir 
žaliom, smulkiai sukapotom sa
lotom.

BISKVITINIS KEKSAS

6 kiaušiniai
1 puodukas labai smalkaus 

cukraus
1 šaukštukas druskos

Miestan grįžta rūgštus kopūstai—grįžta jau ne pėsti, bet va
žiuoti ir dar muzika... šiandie didžiausi gydytojai rekomenduoja 
kopūstus kaipo geriausį vaistą dėl vidurių. Miestai parduoda 
kopūstų išraugas net po 15c už mažą stikleli.. Tegul miestai 
val#o išrautas—o mes vai (rykime kopūstus—virtus, žalius ir 
keptus...

Ar Jus Vargina Inkstai?
Skubiai atitaisykite inkstų nereguliarumus

D JUS.Ų INKSTAI! Jie yra
O* . kraujo valytojai. Nuo

hroLŽ) priklauso jūsų sveikata.
Todėl užsimoka inkstus lai- 
kyti visuomet tikrai veik-

IEt liūs paisyti pirmųjų pa-
' krikimo signalų.

Menkas, ar perdaug tan-
• kus inkstu šlapimasis; mie

guistumas, neatidumas; sustirimas, sustingimas ir nuo
latinis strėnų skaudėjimas ir yra tie įspėjimai. Susi
rūpink dėl jų.

Kad paakstinti normali inkstų veikimų ir pagelbėti 
jūsų inkstams apvalyti jūsų kraujų nuo nuodingų atma
tų, vartokite Doan’s Pilis. Vartotojai visi jas pataria. 
Pasiklausk savo kaimir.o!

50,000 vartotojų pataria Doan’s:
J. H. ('lementa, Alberta Avė., I’ortlnnil, Ore., Hiiko: "Afi ži
nau vertę Doan’fc Pilis Mano inkstai neveikė kaip reikiant. Šia- 
pilnasis buvo mažas ir skausmingas. Afi jaučiaus sustingęs ir tu
rėjau strėnų skaudėjimą, kuris mane labiausia vargino, kai afi 
Stovėdami. Po vartojimo Doan’s Pilis, afi pasijaučiau sveikas, kaip 
kad pirma buvail".

Doan’s Pilis
Stimuliuojantis diuretikas inkstams.

Visose aptlekose 75c dėžutė. Foster-Milburn Co., M5g. Chomists, Buffalo, N. Y.

Štai Kur Jos Yra
Dabar laikas įsigyti naujų Portis Bros, 
skrybėlę arba kepurę. Musų krautuvėj 
rasite pilnų pasirinkimų naujų pavasa
rinių Portis Bros, kepurių ir skrybėlių. 
Šios kepurės ir skrybėlės yra naujų pa
vasarinių madų ir materįolo. Kepurių 
kainos nuo $1.95 iki $2.45. Skrybėlių 
kainos nuo $4.95 iki $6.50. Krautuvė 
atdara nedėlioj iki 12:30 po pietų.

BARNEY PETKA’S
MEN’S FURNISHING
4171 Archer Avė., netoli

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

MARGUTIS
Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visoki už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri j Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St. . Chicago, III.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGICIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Thit Cave Has a Cave in ItTUBBY

--------..r..-,,. „S

DOKU NEEDA
DlG IF YOU

rroDorr

J
pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
■fAI yra piuku jeigu gali taip 

" padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienoki dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus užjdavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė Įuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
L.mbert Ph.rmacal Co^ Saint 
Lotais, U. S. A.

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains

Alt dru^gists—35c and 65c Jare and tubea.
• Childrea’e Muaterole(milderform)35c.

Better than a Mustard Plaster

Ddicious

ood
A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; ai! 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
tlae essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE
KRAFT-PHENIN 

CHEESE COMPANY

FU T
IŠNAIKINA .

Kaadis, Tarakonus, B
Blakes, Muses Ir fl

Kitus Vabalun
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KOMUNISTIŠKA LOGIKA

BADAUJANČIŲ ŠELPIMAS LIETUVOJE

Del pernykščių metų nederliaus šiaurinėje Lietuvo
je ir šaltos žiemos dabar Lietuvoje yraj?e galo daug var
go ir bado. Lietuvos spauda nuolatos kalba apie badau
jančių ir vargstančių šelpimų; kuriasi tuo tikslu komi
tetai; siunčiama amerikiečiams atsišaukimai dėl aukų.

Tuo klausimu teko ir “Naujienoms” atsiliepti. Rei
kia tečiaus pasakyti, kad Lietuvos šelpimo reikalas šį 
kartų yra mums, amerikiečiams, keblesnis, negu būdavo 
kada nors pirmiau. Kai prieš dvidešimt su viršum metų 
Lietuvoje ėjo revoliucinis judėjimas, amerikiečiai, kurie 
buvo susirūpinę Lietuvos politika, rėmė tam tikras vei
kusias Lietuvoje politines organizacijas. Del to kildavo 
gana daug ginčų tarpe amerikiečių, nes vieni pritarda
vo vienai srovei, kiti kitai; bet dalykas, buvo visgi ne
painus. Reikėjo tik nusistatyti, kuri Lietuvos srovė yra 
vertesnė paramos, ir buvo aišku, kas toliau daryti.

Didžiojo karo metu amerikiečiai teikė daug pagel
bės Lietuvos pabėgėliams. Tai jau buvo grynas labda
rybės darbas. Nors jisai taip pat iššaukdavo aitrių gin
čų musų spaudoje ir smarkių susikirtimų tarpe įvairių 
musų srovių, bet joms vis tik nesunku buvo orientuotis. 
Mes sekdavome paskui tas visuomenines organizacijas, 
kurios Lietuvoje rūpinasi šelpimo darbu, ir pasirinkda
vome tarpe jų tas, kurios labiausia atitikdavo musų 
pažvalgas į šelpimo tikslus.

Šiandie padėtis yra kitokia. Laisvų visuomeninių 
organizacijų badaujantiems šelpti Lietuvoje dabar nėra. 
Tuo darbu tenai užsiima arba pati vyriausybė, arba jos 
ir apskričių viršininkų pastangomis sudarytieji komite
tai. Vyriausias šitų komitetų yra “šiaurės Lietuvai šelp
ti Centro Komitetas”, kurio priešakyje stovi Smetonie
nė ir kun. Mironas. Šitai viešpataujančios partijos kon
troliuojamai organizacijai vargiai rasis didelis skaičius 
simpatizuojančių Amerikoje. Tuomet kyla klausimas, 
kas daryt, kad butų įtraukta į šelpimo akcijų musų pla
čioji visuomenė.

“Keleivis” rado šitokių išeitį. Jisai rašo:
“Lietuvoje daugiausia yra nukentėję Biržų, 

Šiaulių; Panevėžio, Rokiškio, Raseinių ir Zarasų 
apskričiai. Taigi kilę iš tų apskričių amerikiečiai 
gali šelpti savo namiškius tiesioginiai.”.
Tai, žinoma, yra geras paraginimas, bet juo vado

vaujantis negalima išvystyti platesnį visuomeninį veiki
mų. Svarbu juk, kad prie šelpimo darbo prisidėtų kiek 
galint didesnis skaičius žmonių, o ne tik tie, kurie yra 
gimę Raseiniuose arba Rokiškyje. Pagelbos reikalingi 
yra taip pat ne tik tie, kurie turi giminių Amerikoje.

Mums rodosi, kad amerikiečiai galėtų ir turėtų pir
miausia daryt spaudimų į Lietuvos vyirausybę, kad ji 
leistų pačiai visuomenei savo iniciatyva organizuoti šel
pimo darbų Lietuvoje. O tuo tarpu, kol tokių specialių 
visuomeninių organizacijų Lietuvoje dar nėra, butų ga
lima siųsti aukas dabar gyvuojančioms Lietuvoje ekono
minėms organizacijoms, kurios nepriklauso nuo valdžios. 
Šitam reikale galėtų gal laikinai patarnauti kooperaty
vai ir profesinės sųjungos?

Apie tai, kaip veda šelpimo darbų dabartiniai “ka- 
zionieji” komitetai, pakalbėsime kitų kartų.

“Laisvė“ sako, kad Vokietijos 
socialdemokratai turėjo trauk
tis iš valdžios, jeigu dauguma 
kabineto narių pritarė užsienių 
reikalų ministeriui Strese- 
mannui, kuris, darydamas su
tartį su Voldemaru, sutiko pra
šalinti iš Rytų Prūsų politinius 
Lietuvos emigrantus. Bet klau
simas, kodėl nerezignavo iš val
džios Rusijos bolševikai, kuo
met sovietų užsienių reikalų ko
misariatas sutiko išpildyti Pil- 

’sudskio reikalavimų dėl pabėgu
sių iš Vilniaus krašto baltgu
džių revoliucionierių. Sovietų 
valdžia tuos baltgudžius ne tik 
išvijo iš savo teritorijos, bet 
ir atidavė į rankas Lenkijos 
valdžiai.

Brooklyno komunistų orga
nas, beje, tvirtina, kad išdavi
mas baltgudžių “Hromados“ 
narių lenkams esąs “bjaurus ir 
grynas melas“. Bet iš kur jisai 
tai žino? Savo laiku apie tai bu
vo pranešta Amerikos laikraš
čiuose — taip, kaip dabar tapo 
pranešta apie lietuvių emigran
tų suėmimą Rytprūsiuose. Ko
dėl šią žinią reikia laikyt tei
singa, o aną melaginga?

Mes galime pasakyt, kad pra
nešimus apie baltgudžių emi
grantų suėmimą. Sovietų Sąjun
goje ir jų išdeportavimą, Vilni- 
jon mums savo laiku patvirti
no Chicagoje gyvenantys balt
gudžių veikėjai, kurie yra ge
rinus painformuoti apie jų vien
genčių judėjimą Europoje, negu 
“Laisvė“.

Yra nelogiška statyt socialde
mokratams tokius reikalavimus, 
kurių patys komunistai niekuo
met nemano pildyti.

G
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NETIESA

So. Bostono “Darbininke“ įdė
ta korespondencija iš Norvvood, 
Mass., kurioje pasakojama apie 
vieną A. K. Neviacką, bandžiu
sį “sufiksinti” kokio ten Bar- 
taškos bylą teisme ir patekusį 
j kalėjimą. Korespondencijoje 
apie tą asmenį sakoma: “A. K. 
Neviackas, įžymus socialistų va
das ir bu v. kandidatas į selekt- 
monus“.

Netiesa, kad tas Neviackas 
esąs “socialistų vadas”. Jokio 
socialisto Neviacko Norwoode 
nėra, žymus socialistų veikėjas 
pavarde Neviackas buvo tiktai 
vienas, būtent, Juozas Neviac
kas. Jisai buvo “Keleivio“ re
daktoriaus padėjėjas, So. Bos
tone, ir pernai metais numirė. 
Apie jo mirtį buvo rašyta vi
suose lietuvių laikraščiuose.

Tai kam So. Bostono klerika
lų organas šmeižia socialistus? 
Bent pasninko metu jisai turė
tų susilaikyti nuo tokio negra
žaus darbo.

GINČAS DEL “VALSTY
BINGUMO“

Audros
Knyga apie audras. — Xerxes 

laivyno žuvimas. — Anglijos 
karalius išsigando audros. — 
Ispanų armada. — Defoe aud
ra. — Barbados uraganas. — 
Balaklavos katastrofa.— Sax- 
by pranašivimas. — Backer- 
gupge ciklonas. — Vėlesnių 
laikų audros ir uraganai.

Tinkamos knygos apie aud
ras, sako Charles F. Talman, 
dar niekas neparašė. Yra pa
kankamai statistinių davinių 
apie tos ar kitos vietos audras, 
bet visa tai medžiaga nėra su
derinta, sutvarkyta. O tuo tar
pu audros net istorišku atžvil
giu lošė labai svarbią rolę. Pa- 
vyždžiui, Xerxes buvo sukūręs 
milžinišką laivyną, kad užka
riauti Graikiją. Užėjo audra 
ir laivynas tapo sunaikintas. Sa
koma, kad deliai to valdovas 
tiek įtūžo, jog paliepė “pliekti” 
jurą. Viduramžiais audra pri
vertė Anglijos karalių, Edvardą 
III, padaryti su franeuzais taip, 
vadinamą Bretigny sutartį.

Anglai 1360 m. buvo netoli 
Chartres, kuomet užėjo baisi 
audra,—perkūnija ir kruša. Le
dai, sakoma, buvę tokie dideli, 
jog nuo jų žuvo žmonės ir gy
vuliai. Ir drąsiausi anglų ka
reiviai tapo baimės apimti. Ka
ralius nuvykęs į Chartres baž
nyčią ir prieš altorių pasižadė
jęs padaryti su franeuzais tai
ką,

1588 m. audra, kuri siautė 
prie Airijos ir Škotijos pakraš
čių, sunaikino' pusę ispanų ar
mados (kariško laivyno). Apie 
tą audrą mažai kas tėra žinoma; 
istorijose paduodami aprašymai 
toli gražu nėra tikslus ir prieš
tarauja vieni antriems. Arma
dą ištiko nelaftnė gal vyriausia 
dėl to, kad laivai buvo netikę 
ir navigatoriai nekompetentiški.

Iš senovės audrų labiausia yra 
žinoma “Defoe audra“, kuri į- 
vyko 1703 m. Apie tą audrą De
foe parašė storoką knygą, kur 
paduodama gan įdomių faktų. 
Audros sugriovė daug namų, nu
vertė kelioliką tūkstančių me
džių, užmušė sausžemyj 123 
žmones ir keletą kartų tiek su
žeidė. Juroj žuvo apie 8,000 
jūreivių. Nors tuo laiku oro 
stočių nebuvo, bet iš užsiliku
sių užrašų meteorologai yra pil
nai susipažinę su tos audros 
svarbiausiais faktais.

1780 m. įvyko Barbados ura
ganas. Savo pražutingumu tai 
gal buvo didžiausias moderniškų 
laikų uraganas. Spalių 10 d. 
jis pasiekė Barbados, o vėliau 
praūžė per Antilles, Porto Rico, 
Bermudų ir t.t. Visi Barbados 
trobesiai buvo sugriauti. Mar- 
tiniųue žuvo 9,000 žmonių, St. 
Lucla—6,000 ir St. Eustatius 
apie 5,000. Nemažai taip pat 
žmonių žuvo kitose salose. Nu
skendo daugybė laivų, kartu su 
kuriais prigėrė tūkstančiai jū
reivių.

Didžiausi devyniolikto šimt-

DANIJOS LIBERALŲ VALDŽIA NUVERSTA
Kalbėdami apie municipalių rinkimų rezultatus Da

nijoje, mes prieš keletu dienų išreiškėme nuomonę, kad 
liberalų valdžia veikiausia netrukus grius, kadangi 
kraštas parodė jai savo nepasitikėjimų. Ta valdžia jau 
tapo nuversta, nes atstovų butas atmetė jos pasiulytųjį 
biudžetų. Nauji rinkimai yra paskirti balandžio 24 die
nai. »

Atrodo, kad šie rinkimai vėl pastatys prie valstybės 
vairo Danijoje socialdemokratus.

NAUJAS “MARGUTIS“

Juokų ir dainų žurnalo “Mar
gučio“ kovo men. numeris jau 
išėjo iš spaudos. Be paties “po
no redaktoriaus“ Vanagaičio 
juokingų raštų, jame yra poetėj

Akiro eilės ir muziko (neseniai 
atvykusio iš Lietuvos), p. J. Ži
levičiaus dvejetas straipsnių. 
Matyt, dėl gavėnios “Margutis“ 
truputį surimtėjęs.

NESUSIKALBĖJIMAS su
SAVIM

“Tėvynės“ pastabų rašytojas 
teisingai pastebi, kad kai kurie 
musų laikraščių redaktoriai pa

Lietuvos liaudininkų krypsnio 
žurnalėlis “Jaunimas“ rašo:

“Nesenai išėjo vienas val
stybinės šventės proga išleis
tas leidinys, kuriame rašiniais 
dalyvavo įvairių krypčių žmo
nės. Leidinį leido iokiu ‘kai
rumu’ neįtartina įstaiga. Ta
čiau leidinio redaktorius pa
sakė labai reikšmingą ir nuo
širdžią-frazę: ‘Ir keista, kad 
goriausius ir nuoširdžiausius 
rašinius valstybiniais 1 klausi
mais parašė kaip tik vadina
mi kairieji arba pažangieji 
žmones.’

“Kitų panašų prisipažinimą 
vienoj paskaitoj apie praeitį 
padarė toks šulas, kaip M. 
Yčas. Jis kalbėjo apie 1917 
m. Petrapilio Seimų, kur pa
žangioji Seimo dalis, nenorė
dama tautos neatsiklausiusi 
padaryti saistanti (rišantį? 
“N.” Red.) nutarimą Lietu
vos likimo reikalu, išsiskyrė

su dešiniaisiais. Paprastai 
dešinieji mėgsta prikišti pa
žangiesiems, kad jie Petrapi
lio Seime pasireiškė Lietuvos 
nepriklausomybės priešais, 
kad norėję susidėti su Rusi
ja, kuo ne tautos išdavikais 
pasirodę. Tuo tarpu M. Yčas, 
vienas anų laikų tautininkų 
šulų, dabar jau istoriko aki
mis žiūrėdamas viešai pripa
žįsta, kad pažangieji — liau
dininkai, socialdemokratai, 
santariečiai — ne mažiau la
bo Lietuvai norėjo, kaip ir 
kiti ir jokio pagrindo nesą 
jų bloguos noruos įtarti.“ 
Keista, kad šitokios rūšies 

ginčų kyla. ‘Bet juos nuolatos 
iššaukia dešinieji, kurie apsime
ta juo didesniais “patriotais“ 
šiandie, juo mažiaus jiems rū
pėję Lietuvos nepriklausomybė 
praeityje.

mečio audra ištiko britų salas 
sausio 6 d. 1839 m. Audra su
naikino Anglijoj ir Airijoj daug 
trobesių ir pridarė milžiniški,i 

> nuostolių, žuvo taip pat ne
mažai laivų ir žmonių.

Krimo audra, kuri įvyko 
lapkričio 14 d. 1854 m., pa
skandino daug laivų prie Balak- 
ląvos. Tuo laiku, kaip žinia, tur
kai, franeuzai ir anglai karia
vo su rusais. Del laivų žuvi
mo talkininkai turėjo pakelti 
daug sunkenybių, kadangi lai
vuose buvo sukrautos karo 
reikmenos. Francuzų astrono
mas Le Verrier, kuris ėjo Pa
ryžiaus observatorijos direkto
riaus pareigas, pasiryžo surink
ti daugiau žinių apie audrų po
būdį. Jis patiekė Napoleonui 
III planą įsteigti tarptautinę te
legrafiškų raportų sistemą, kuri 
reikalui esant duotų galimybės 
įspėti tos ar kitos vietos gy
ventojus apie besiartinantį aud
ros pavojų. Francijos valdžia 
gavo kitų Europos valstybių 
pritarimą, ir 1855 m. įsteigė to
kią sistemą

Spalių 4 d. 1869 m. didelė 
audra aplankė New Brunswick, 
Maine ir Nova Scotia. Ta aud
ra yra žinoma kaipo “Saxby’s 
Gale.” Mat, anglų laivyno lei
tenantas Saxyby išpranašavo ją 
už metų laiko. 1868 m. jis pa
skelbė, kad sekamais metais 
apie spalių 5 d. įvyks didelė 
audra. Tačiau vietos, kur ta 
audra turi. įvykti, jis nenurodė. 
Pranašaujama audra iš tiesų 
įvyko. Saxby suklydo tik ant 
vienos dienos.

1873 m. rugpiučio menesį 
Amerikos krantus aplanke Va
karų Indijos uraganas,.kuris su
naikino 1,223 laivukus. Tatai 
kai kuriam laikui suparaližavo 
Jungtinių Valstijų ir Kanados 
žuvavimo pramonę žmonių žu
vo 223.

“Backergunge ciklonas” yra 
klasiškas pražūtingų uraganų 
pavyzdys. Pakilęs juros van
duo užliejo Indijos krantus ir 
paskandino apie 100,000 žmo
nių. Vėliau nuo bado ir ligų— 
kas buvo potvynių pasėka —mi
rė irgi apie 100,000 indusų. Tai 
atsitiko 1876 m.

Gruodžio 28 d. 1879 m. įvyko 
audra Škotijoj. Ta audra nune
šė nauja Tay tiltą, kai per jį 
ėjo traukinys. Traukinys, ži
noma, nusirito į upę ir iš 75 va
žiavusių nei vienas neišsigelbė
jo. Ta katastrofa privertė in
žinierius daugiau dėmesio kreip
ti į audras, kad butų galima 
pastatyti tokius tiltus ir tro
besius, kurie galėtų atsilaikyti 
prieš viesulas.

Vasario 19 d. 1884 m. yra 
atmintina tuo, kad ta diena 
Mississippi, Tennessee, Kentuc- 
ky, Illinois, Virginia, Carolina ir 
Georgia valstijose įvyko visa 
serija tornadų— viso apie 60. 
žmonių žuvo 800, o sužeista 
buvo arti 2,500. Apskaitoma, 
kad per tą dieną buvo sugriauta 
10,000 trobesių.

Vėlesniais laikais uraganų ir 
tornadų Amerikoj įvyko pusė
tinai daug. Čia paduosiu tik 
svarbesnius jų. Kovo 27 d. 
1890 m. tarnado užgavo Louis- 
ville, Ky. žuvo 113 žmonių, 
nuostolių buvo padaryta už $2,- 
500,000. Gegužės 27 d. 1896 
m. nuo tornado nukentėjo St. 
Louis, Mo. žuvo 306 žmonės; 
nuostoliai siekė $13,000,000. 
Portlando audra 1898 m. sunai
kino 142 laivu, žuvo 455 žmo
nės. Rugpiučio 8 d. 1899 m. 
siautė pasibaisėtinas uraganas 
Porto Rico saloj. Prigėrė 3,000 
žmonių; nuostolių buvo prida
ryta už $7,000,000.

Galvestono uraganas įvyko 
rugsėjo 8 d. 1900 m. Iš 40,000 
gyventojų žuvo 6,000. Nuosto
liai siekė $20,000,000. Omaha 
(Neb.) tornado, kuris įvyko ko
vo 23 d. 1913 m., nuostolių 
padarė už $5,000,000; žmonių 
žuvo 240. Olympiac ciklonas 
sausio 29 d. 1921 m. nepapras

tai daug nuostolių padarė Wash- 
ingtono valstijai. Apskaitoma, 
kad jis išlaužė tiek medžių, iš 
kurių butų buvę galima gauti 
8,000,000,000 pėdų lentų. Kovo 
18 d. 1925 m. per Missouri, Il
linois ir Indiana valstijas pra
ūžė nepaprastai smarkus torna
do, kuris užmušė 742 žmogų ir 
padarė nuostolių už $16,500,000.

Prie labiausia destruktyvių 
uraganų reikia priskaityti “Mia- 
mi uraganą“, kuris įvyko rugsė
jo 18 d. 1926 m. Nuostolių jis 
padarė už $150,000,000. žuvo 
327 žmonės, o sužeista buvo 
apie 6,000. Antras St. Louis 
tornado įvyko rugsėjo 29 d. 
1927 m. žmonių buvo sužeista 
1,300, o žuvo 90. Nuostoliai 
siekė $50,000,000.

Uraganas, kuris siautė praei
tų metų rugsėjo mėnesį, padarė 
milžiniškų nuostolių Porto Rico 
salai ir Floridai. Bet turės pra
eiti dar keletą menesių, kol apie 
jį bus surinkta tikslių žinių.

Visokios Žinutės iš 
Klaipėdos Padangės

Rašo A. Kemėša.

(Tęsinys)
Sausio 15 d. buvo rengiamas 

šešių metų sukaktuvės nuo 
Klaipėdos krašto atvadavimo. 
Tą šventę rengė pirmas Klaipė
dos Šaulių būrys. Tą dieną vi
sos įstaigos nedirbo; dalis namų 
ir įstaigų buvo pasipuošę Lie
tuvos valstybės tautiškomis vė
liavomis. Prieš piet buvo ka
talikų/ ir liuteronų bažnyčiose 
žuvusiems šauliams už Klaipė
dos atvadavimą paminėjimo pa
maldos. • Antrą vai. ant kapų 
prie žuvusių Šiaulių paminklo 
stovėjo Šaulių garbės sargyba 
su vėliavomis. Kunigas Bar- 
tuška (amerikietis) pasakė pa
mokslą, o kunigas Gailius pa
skaitė evangeliją, duodamas pi
pirų Lietuvos katalikų kuni
gams kam pastarieji liuteronų 
kunigus vadina “bambizais“, ir 
dar pridūrė, kad klaipėdiškiai 
apsivylė Lietuvos globa...

Po abiejų kunigų kalbų gu
bernatorius Merkys pasakė ga
na įspūdingą kalbą, įvertinda
mas mirusiųjų darbus dėl Lie
tuvos gerovės.

Po gubernatoriaus kalbėjo 
Šaulių Sąjungos viršininkas ma
joras Kalmantas, lyg atsakyda
mas į kunigo Gailiaus priekaiš
tus didlietuviams, kad šauliai 
kada reikėjo Klaipėdos kraštą 
vaduoti, nežiūrėjo, ar atski
riems asmenims bus gerai, ar 
blogai, bet kovojo su tai idėja, 
kad Lietuvos tautai ir valsty
bei butų gerai, savo asmens ge-

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park 
Rako aptieka 
2346 W. 69 St. 
Roselande 

Tubučio aptieka 
233 E. 115 St. <

West Pullman
Tupikaičio aptieka 

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied“ skelbimų ar užsirašyti 
“Naujienas“, kreipkitės į arti
miausi atstovų.

Rašomoji Popiera
Tyro , frond rašomoji popie

ra tinkaųia laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar . mašinėlė, sukirsta 
8VeXH coliy.

Svarui 20 centy
LiniavoU svarui 40c

Konvertai reguliari miera
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Pirmadienis, kovo 25, 192.9 

rovę nebrangindami. Buvo už
dėti ant kapų gėlių vainikai.

Vakare “Ryto“ viešbutyje 
buvo arbatėle. O Šaulių name 
įvyko gražus vakaras su vaidi
nimu S. Čiurlionienės-Kyman
taitės parašytos dramos “Auš
ros sūnus“. Antra programos 
dalis susidėjo iš “Rugiapiautės 
pabaigtuvių“, kuris labai buvo 
gražus ir publikai patiko.

Trečią programos dalį išpildė 
Klaipėdos Giedotojų Draugijos 
choras. Po programos buvo lin
ksmoji dalis: šokiai iki 5 vai. 
ryto. Publikos buvo virš tūks
tančio.

(Bus daugiau)

JAU atėjo “Kultūros” No. 
2. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai

Radios
Milžiniškas 

Pasirinkimas

Majestic, 8 tūbų, dynamic speake-

$137.50

Brunswick, 7 lubų su viskuo, už 

$95
Freshman, 7 tūbų, už 

$69
Atwater Kent, 8 tūbų, už

$83
Mes užlaikome Howard, Sonora, 
Philco, R. C. A. Radiola, Colster, 
Freshman, Sparton, Zenith. Par
duodam lengvais išmokėjimais.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų ne j u 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau
jienas” asmeniškai ar laiš
ku,

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50 
Pusei metu .—........ - $1.00
Kopija ..............A.......  15c

Klausyk! “Gyveni
mas” beldžiasi į du
ris ! Atidaryk savo 
namų duris, įsileisk 
“Gyvenimų” ir nuola
tos skaityk jį. “Gyve
nime” rasi “Kasdieni
nius Užrašus” ir ki
tus naudingus straip
snius. Tapk “Gyveni
mo” draugu. M
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NAUJIENOS, Chicago, H

208 S. L. A. Moterų 
kuopos šeimyniš

kas vakarėlis

Niekuomet ne per vėlu pri
siminti gerus įvykius ir negana 
greitai pamiršti nemalonius. 
Prie pirmųjų priklauso musų 
208-tos SLA. moterų kuopos 
šeimyniškas vakarėlis, kuris 
Įvyko praeitų sekmadienį Mil
dos svetainėje. Ištikrųrų tai 
buvo sukvietimas ir malonus 
vaišinimas tokios didelės šei
mynos, kokių galėjo padaryti 
tokios šeimininkės kaip ponia 
Juzefą Norkienė, kuopos pir
mininkė, su darbščiomis narė
mis: ponia Micevičiene, žolie
ne, Platkauskiene, Daukšiene, 
Jonaitiene, Stungiene, Mikš- 
rien-e, Draugeliene ir p-le Gai- 
zaitė-

Vakarėlis, kuris visai netikė
tai išaugo į didelį vakarų, darė 
malonaus įspūdžio, 'kadangi 
šeimininkės rūpestingai supla
navo ir vakarienę ir vakaro 
programų, taip kad nebuvo pro
gos nė vienam svečių nuobo- 
dauti, kiekvienas buvo priima
mas nuoširdžiai ir tuojaus jau
tėsi esųs narių tos didelės šei
mynos. Ypatingai užinteresavo 
svečius įvedimas specialiu šo
kio — kotiliono, su dalinimu 
dovanėlių, atminimui to vaka
ro. Tai buvo naujenybė musų 
vakaruose. Buvo ir lietuviš
kos polkutės su pritarimu ar
monikos, kuries irgi įvedė daug 
gyvumo. Maciau šokant ir 
tuos, kurių nė jokia kita muzi
ka nepavilioja. žodžiu, vaka
ras buvo įvairus, ūpas geras.

ši 208-ta SLA. kuopa, rodos, 
buvo pirma moterų kuopa Su
sivienykime, ir per savo dau
giau kaip trylikų melų gyva
vimo yra daug prisidėjus prie 
kultūros ir ypatingai labdary
bės darbų rėmimo, 'ši kuopa 
yra vedus lietuvių skyrių įvai
riose parodose, nesykį aukavu
si nemenkas sumas šelpimui 
našlaičių Lietuvoje, etc., ir vi
si fondui šiems darbams yra 
sukelti nenuoalsiu darbštumu 
kuopos narių. Aš tikiuos, kad 
ir praeito sekmadienio vakaro 
p-lnas eis geriems tikslams pa
remti, už tad visuomenė, įver
tindama jų pasišventimų ir 
darbų visuomet gausiai lanko 
jų rengiamus vakarus. —Nora.

tokius svarbius klausimus, kaip 
“Trockizmas—paskutinis reiški
nys kairiojo sparno komuniamo; 
jo ryšys su kitomis opozicijo
mis komunistų partijoj; galimy
bės bonopartizmui arba monar- 
chizmui grįžti Rusijon— ar ra
mi bolševizmo evoliucija demo- 
kratybės link, o gal katastrofo
ms jo puolimas”?

Niekas kitas, kaip tik Černov, 
turįs gyvų ryšių su dabartine 
Rusija, vadovaująs partiniam 
darbui tenai, negalės duoti taip 
aiškaus atsakymo į visus tuos 
klausimus, kuriais dėmėsi kiek
vienas Rusijos išeivis. V. M. 
Černov yra vienas puikiausių 
kalbėtojų.

Paskaita bus duota rubsiuvių 
Amalgameitų salėje, prie So. 
Ashland Avė. ir Van Buren St. 
Biletai galima gauti iš anksto 
“Naujienų” ofise ir Amalga
meitų unijos trobesyje, nurody
tu adresu.

Černov atvyksta Chicagon ba
landžio 1-mą diena.

Bridgeportas
Žymiausia pavienis trolbėfiis, 

kurį šiuo laiku baigiama staty
ti Bridgeporte, be abejonės, y- 
ra lietuvių statomas teatras 
Ilalsted gatvėje, prie 35-tos. 
Korporacija šio namo paskuti
nėmis dienomis pripirko dar 
plotų .žemės tuoj prie teatro 
(26x150 pėdų), šiaurėje pusė
je. Nupirktame žemės plote 
stovi trdbėsis, kuris bus ištai
sytas erdviai krautuvei ir duos 
renčias $4,500 metams.

Kalbama korporacija numa
to ir kitokios naudos iš to 
pirkinio. Dabar baigiamo sta
tyti teatro scena bus šiaurinėje! 
trobesio dalyje. Scena taikoma 
ekranui (t. y. drobei), kuris 
rodys paveikslus, ir vodevilių 
aktams. Daleislkime tečiaus, 
kad Bridgeportas augs, gyven
tojų skaičius didės, daleiskime, 
kad atsiras reikalas padidinti 
scenų dramos ir kitokiems vei
kalams vaidinti. Ot, tokiam at
sitikimui šis naujai pripirktas 
žemės plotas kaip tik ir tiktų, 
ircs bus vietos, scenai didinti.

Buvo ir kitas sumetimas 
kalbamam žemės plotui įsi
gyti. Teatruose ir kitokiuose di
desniuose trobesiuose iškerta
ma durys išėjimui — exit. 
Kaip pradžioje buvo planuota, 
tai duris išėjimui norėta pada
ryti į Ilalsted gatvę. Bet iš
ėjimas ima vietos. O vieta j 
Ilalsted gatvę — biznio gatvę 

brangi. Dabar toj vietoj, 
kuriai skirta išėjimas, bus įtai

Atsišaukite!
Ona Norkaitis, amžiaus 55— 

60 metų, 5 pėdų 1 colių aukš
tumo, sverianti 140 svarus, ži
lais plaukais, mėlynomis aki
mis, dėvėjusi rusva šalikų, rau
donų megstinį (svveater), tam
siai melsvų sejonų ir juodus če- 
verykus, buvo paimta iš namų 
1737 West 17th Street, 11:30 
vai. vakare, kovo 22 diena. .Jos 
protas truputį pairęs, ji le- 
čiaus yra rami.

Dabartiniu laiku ji randasi 
Coek pavieto ligoninėje, Vanio
je No. 60. Jeigu nepasirodys 
ligoninėje joki ypata, kuri jų 
pažintų, moteris bus išsiųsta 
kur nors.

šių informacijų suteikė du 
policininkai, prikl a u sau lys 
Mairųuelte stočiai. .Jų vardai 
vra: J. Bialek ir W. Skolnv ir 
tarnauja jie 23 distriktui. Kep,

Viktoro Černovo
paskaita

Sekmadienį, balandžio 7 dienų 
1929 m., 2 valandų po pietų pir
mu kartu Chicagoje pasirodys 
Viktor Maksimovič černov, vie
nas žymiausių teoretikų ir vadų 
i ūsų socialistų-revoliucionierių 
partijos, buvęs pirmininkas Ru
sijos Steigiamojo Suvažiavimo. 
Kalbės jisai tema: “ Dabartinė 
sovietinės Rusijos padėtis ir nu
žiūrima ateitis”. Si tema apims

syta krautuvė, kuri neš gražių 
krūvą dolerių rendos kas me
tai. Mat, biznis yra biznis. Gi 
išėjimas (exit), nupirkus minė
ta žemės plotų, bus padarytas 
į tų naują žemės plotą.

Šis kalbamo pirkinio įsigiji
mas ir kiti dalykai rodo, kad

Nušautas lietuvis 
biznierius

Juozapas Vaznonis rastas ne
gyvas prie Tautiškų kapinių va
kare apie 11 valandų kovo 22 
dieną. Vaznonis rastas ant ke
lio. Jo rankoj buvo revolveris. 
Šalia stovėjo automobilius. Iš 
pirmo žvilgsnio manyta, kad 
Vaznonis nusišovė. Bet tyrinė
jimas sukėlė abejonės. Dalykas 
toks, jog galva peršauta iš pa
kaušio tokioj vietoj, kur norin
čiam papildyti saužudystę veik 
negalima peršauti ją taip, kaip 
buvo peršauta Vaznonio galva.

Velionis turėjo užeigą prie 
32-ros gatves ir Normai avė. 
Paliko žmoną, du sunu ir dvi 
dukterį. Koronerio tyrinėjimas 
buvo šeštadienį p. Masalskio 
laidotuvių įstaigoje. Tyrinėji
mas atidėtas balandžio 4-tai die
nai.

Laidotuvės bus trečiadienį, 
kovo 27 d., 1 vai. po pietų į Lie
tuvių Tautiškas kapines. Laido
tuvėse patarnauja graborius 
Masalskis, 3307 Auburn avė.

Report.

žmonės, kurie stato Bridgepor- 
tc naują teatrų, nuižtiuri kiek
vienų smulkmenų, apskaito 
kiekvienų mažmožį. Rep.

Ieškoma
Juozas Andrikaitis, gyvenęs Chi
cago, III. leškomasai arba žinų 
apie jį asmenys prašomi susi
žinoti su Lietuvos Pasiuntiny
be Washington’e — Lithuanian 
Legation, 2622—16th St., N. W., 
Washington, D. C.

Liet. Pasiuntinybe Amerikai.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėstr 
taip pataria Lietuvos bankai

PRANEŠIMAI
Visi Naujienų Spulkos nariai ma

lonėkite priduoti savo knygutes dėl 
patikrinimo ne vėliau kovo 30 die
nos.

Taipgi užsimokėkite užvilktas mo
kestis, kad nereiktų uždėti bausmes.

Naujienų Spulkos Sekretorius
A. Rypkevičia.

“Birutė” balandžio 21 d. Eighth 
Street teatre stato operetę “Bailus 
Daktaras”. Vietos rezervuotos. Tad 
pirkite tikietus iš kalno. —Birutė

Pirmyn Mišrus Choras rengia te
atrų, kocertą ir balių, nedėlioj, ba
landžio 7 d., Spaulding svetainėj, 
prie Spaulding ir North Avė.

Meldžiam mums simpatizuojančių 
draugysčių toj dienoj nieko nereng
ti, kad nepakenktum vieni kitiems.

— Komitetas.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

ANTANAS VAITKUS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

kovo 28 diena. 8:15 valanda 
ryte, 1929 m., sulaukęs 40 me
tu amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Žvingių parap., Bikave-* 
nu kaini. Amerikoj išgyveno 
18 metu. Paliko dideliame nu
liūdime seserį Petronėlę ir 
švogerį Antaną Bernotą, brolį 
Juozapa ir brolienę Juzefą, 
pusseserę Marožienę ir
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4522 S. Marshfield 
Avenue.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
kovo 26 diena, 8:00 vai. ryte 
iš namu i Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Vaitkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sesuo, švogeris, Brolis, 
Brolienė, Pusseserė ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 g. Halsted St. TeL Boulevard 7314.

Musų- patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

**
J. Lulevich

Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

CanaI 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

BaUamuotojaa
Z314 W. 23rd PL 

Chicago, HL
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
, Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

' ■' ■'=
Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičiene 
3103 South Halsted Street 

Telephone Victory 1115
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

MKS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 
A K U š E R K A 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemtock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanketą ir 
tt. Moterim ir 
merginom nątari- 
iriai dovanai.

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 8201 South Wallace Street

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart tventadienio ir ketvirtadienio

Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta

Nedėlioj pagal sutarti

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Akiy Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet
Telefonas Canal 0464

3265 So. Halsted St.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visolkių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bklg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 12 iki 3 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.
Td. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunsvrick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, 111.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th' St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ii 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St^ Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki-12 ryto

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
(Corn. Leavitt St.)

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Milwaukee Avė.

kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel.Randolph 0331-0332—Vai. nuo 9-6

Vak arais
3241 South Halsted Street 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Penedėlio ir 

Pėtnyčios.

įvairys gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3201

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880 •

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912

Residence Tel. Fairfax 6352

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, . 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų,- 7- 8 vak.
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde lJark 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nupo 7-9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman Av 
Tel. Prospect 3525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St. 
Hemtock 4080

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street 
Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Phone Boulevard 3697 
3315 So. Ilalsted Street
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Pirma dięnis, kovo 25, 192.9

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką sako Požėla apie 
Alabamos potvynį

Ristyniu maršrutas.

Šio menesio pradžioj Karolis 
Požėla išvyko, 
ristyniu maršrutu, 
ristynės įvyko Nc\v 
mieste, kur 
su Paul 
pionu. 
valandą; 
j u. Po

taip sakant, su 
Pirmas jo 

įvyko Ne\v Orleane 
jam teko susikibti 

Harper, studentų eem- 
Bistynės tęsėsi vieną 

Požėla išėjo laimėto- 
to Požėla ritosi Mem

phis, Tenn., Houstcn, Tex., ir 
vėl Nevv Orleans. Jo oponentai 
buvo “Tooks” Mondt, Rudy Du
sek ir Tony Bernardi. Tik ris
tynės su Budy Dusek išėjo ly
giomis, nes laikas buvo apru- 
bežiuotas. Kitus oponentus Po
žėla nugalėjo. Jis paguldė Ber
nardi per I minutes du kartu. 
Kovo 12 d. Požėla atsidūrė 
Beaumont, Tex., kur ritosi su 

Meksikos čempionu Larrea. A- 
En-

aeroplanai, kurie numetė mais
tą. Ant rytojaus lietus visai 
nustojo. Vanduo ėmė smarkiai 
slūgti. Pasirodė ir geležinkelio 
bėgiai, bet jie lyg ore laikėsi,— 
po apačia žemė buvo išnešta.

Sėdėti ant vagono stogo per 
27 valandas, sako Požėla, baisiai 
nusibodo. O tuo tarpu mažai 
tebuvo vilties, kad traukinys 
galės pasijudinti ankščiau sa
vaitės ar net dviejų. Tad Požė
la ir kiti du ristikai—Dusek ir 
Contenwine—užsimetė ant pečių 
savo bagažus ir pradėjo mar- 
šuoti. Eiti teko apie penkioli
ka mylių,—teisingiau, bristi per 
vandenį. Gerai, kad Alabamoj 
yra šilta, tai bent nuo šalčio 
nereikėjo kentėti.

Ant galo, pasisekė pasamdyti 
forduką, kuris nuvežė į Mont- 
gomery, Alabama. Forduko šo
feriui už nuvežimą teko sumo
kėti $36. Viso reikėjo važiuoti 
85 mylias. Kadangi visur keliai 
buvo Išplauti, tai didesnę laiko 
pusę prisiėjo forduką stumti.

Dasigavus iki Montgomery, 
bėdos jau nebebuvo. Iš ten visi 
trys geležinkeliu nuvažiavo j 
Memphis, Tenn., kur kovo 19 d. 
Požėla ritosi su Rogackiu. Ris- 
tynes laimėjo Požėla. Po risty- 
nių

trečdalio su-

svarbus da- 
sutaupimas.

lauką išeidavo. Kaz Heat In
tensifier gi pagauna ta visą 
karštį, kuris bėga į kaminą ir 
priverčia jį antru kartu šildyti 
p,ečiu ir tuo šildyti visą namą. 
Tuo hudu susitaupina pusę ang
lių (nors Kaz Heat Intensifier 
Co. garantuoja tik 
taupimą).

Antras, taipjau 
lykas — tai laiko
Man dabar užtenka pažiūrėti 
[iečių 3 ar 4 kartus į 24 valan
das. Trečias, ir tai svarbiau
sias dalykas, tai sanitarišku- 
mas. šiluma vienoda, švelni, 
lengva, be jokio gaso ir dulkių.

Pamatęs to išradimo naudin
gumą, aš patariu kiekvienam 
namų savininkui, ar tai mažo, 
ar didelio, susipažinti su Kaz 
Heat Intensifier sistema. Ir 
aš esu tikras, kad sykį susipa
žinęs kiekvienas sakys ta patį 
ką ir aš čia sakau.

F. G. LUCAS,
4109 Archer 

Chicago,
P. S. Meldžiu ir 

rašeių išspausdinti šį 
reiškimą 
ir
radimą.

Avė.,
III.
kitų laik- 
mano pa-

apiė tokį sumaningą, 
naudingą musų tautiečio iš-
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mat
was

pie tas ristynės. “'Heaum<int 
tt rprise” rašo se'kamai:

‘‘One of Ihe liveliest 
scrambles ever put on hare
witnessed in the semivvindup be- 
fween Kari Pojallo and Gilbert 
Martenez Larrea, the Lith- 
uanian and Mexican respective- 
ly. These junior heavies weig- 
ing’ 190 and 195 pounds proved 
to be the fastest things seen 
here since Joe Benaski quit 
these parts and went their 
time limit, which was one hour, 
i n speedy fashion. It was the 
cleanest mateh ever stagod at 
the fairgrounds and one of the 
most interesting. At the finish 
neither had gained a fall and a 
ory went up for them to con- 
tinue”.

Apie kitas Požėlos ristynės 
amerikonų laikraščiai atsiliepė 
nei kiek neblogiau. Visur Pa- 
žėla turėjo didžiausi pasisekimą.

Potvynis

Po Beaumonto ristyniu Požė
la ir dar du ristikai—Rudy Du- 
sek ir Cantenwine—pasiėmė eks
presinį truakinį į Philadelphiją. 
Tai buvo kovo 13 d. Ir šį kartą 
numeris 13 iš tiesų pasirodė ne
laimingas. Alabamos valstijoj 
prasidėjo liūtis, kuri tęsėsi tris 
dienas ir tris naktis. Kai trau
kinys priėjo Brooklyną, nedide
lį Alabamos valstijoj miestuką, 
tai geležinkelio bėgių jau nebe
simatė. Jie buvo vandens ap
semti. Nežiūrint to, traukinys 
nesustojo. Sekama stotis buvo 
Evergreen. Septynias valandas 
traukinys čerepoko greitumu 
kasėsi per vandenį. O tuo tar
pu, sako Požėla, lauke dėjosi 
tiesiog sudna diena. Lietus 
pulė, kaip iš viedro, žaibavo ir 
perkūnijos griausmas girdėjosi 
be paliovos. Netoli nuo Ever
green traukinys visai sustojo. 
Ir sustojo kaip tik laiku, nes 
visai arti buvo tiltas. Tiltas 
buvo gerokai patvynio agpriau- 
tas. Nėra abejonės, kad trau
kiniui užėjus tas tiltas butų į- 
lužęs. Tąsyk vargu bent vie
nas pasažieris bebūtų galėjęs 
išsigelbėti.

Juo smarkiau lijo, sako Požė
la, tuo labiau vanduo 
vanduo ėmė veržtis į 
tai pasažieriai nieko 
darni pradėjo lipti su 
gažais ant stogų,
vagono stogo, žinoma, nėra 
labai malonu. O lietus vis 
siliovė. Vanduo apsėmė vagonų 
langus. Dar truputį,—ir jis bu
tų pasiekęs stogą.

Baimė apėmė žmones. Mote
rys ir vaikai pradėjo verkti. 
Bet, sakoma, kad ir šuo karia
mas pripranta. Nors padėtis, 
taip sakant, buvo blogesnė, ne
gu gubernatoriaus, ale pasažie
riai pradėjo apsiprasti. Kai 
kurie net ėmė juokauti. Kur tik 
nepažiūrėsi,— visur vanduo ir 
vanduo. Ant laimės, kovo 15 d. 
lietus pradėjo mažėti. Pasirodė

kilo. Kai 
vagonus, 

nebalau k- 
savo

Tupėti
ba- 
ant 
jau 
ne-

sėdo i traukini ir » »
iš jau buvo Chi-

cagoj.
Teko, sako Požėlų, porą metų 

praleisti karo lauke ir laike re
voliucijos stovėti “prie sienos”. 
Kuomet susiduri su mirtimi 
“akis i akį”,—ji nėra jau taip 
baisi. Tik vėliau, kai praeina 
pavojus, pasidaro baisu. Bet tu
pėti ant stogo per 27 valandas 
ir laukti, kada tave nuneš van
duo,—visgi nelabai malonus da
lykas. Karo lauke, sako Požė
la, mirtis ateina staigiai, todėl 
ji nėra baisi. O čia tupėk ir 
lauk, kada prigersi, kaip kokia 
žiurkė

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

[CLASSIFIED APS

Educational
PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink savo iAkalbunia. išsimokink gra
žiai rašyti ir kalbčti angliškai teisingai; per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu bildu galėsite pagerinti ( sa
vo būvį. Del vyrų ir moterų privatiškos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH. 
21 E. Van Burrn St., . 4 lubos. Valandos 
nuo O iki 9-tos. Užsirašykit dabar 1

K.

Viešas Pareiškimas
Skaitau sau už priedermę iš

reikšti savo pasitenkinimą Kaz 
Heat Intensifier sistemą, kurią 
išdirba Kaz Heat Intensifier 
Co., 726 N. Eighth St., Spring- 
field, III., ir jos išradėjui Anta
nui Kazlauskui už jo taip nau
dingą išradimą.

Labai gaila, kad tokis išradi
mas jau senai nebuvo padary
tas, todėl begalinis skaičius to
nų kuro bereikalingai sudegin
ta ir daug dulkių ir gaso su
gerta. O kiek dar buvo berei
kalingo darbo!

Dabar 
skirtumą 
mą Ant. 
nes savo
Avė., Chicago, daviau Kaz Heat 
Intensifier (Kazlausko 
padaugintoją) įtaisyt, 
pasirodo, kad aš, kaip 
kiti, ne namą, o lauką
nes visa šiluma per kaminą į

aš pats matau didelį 
ir su [įrantų svarbu- 
Kazlausko išradimo, 

name 4108 W. Archer

šilumos 
Ir kaip 
ir visi 
šildėm,

PRODUKCIJA NUOLATOS 
DIDĖJA.

Essex ir Hudson automobilių pro
dukcija nuolatos didėja ir dabar pa
gaminama į dieną virš 1,500 Essex 
ir 400 Hudson automobilių. Tai yra 
rekordas. Tečiaus Hudson Motor 
Car Co. tuo nepasitenkina ir kovo 
ir balandžio mėn. ji ketina išleisti 
garsinimams $1,000,000.

Delei to geperalis pardavybos ma- 
nažeris Courfney Johnson sako:

‘‘Jau praėjo tos dienos, kada bu
vo įprasta sumažinti garsinimąsi, 
cada biznis eina nepaprastai gerai. 
Musų noras yra ne tik sustiprinti 
poziciją, kurią mes laimėjome pra
dėdami išdirbinėti didžiausius mode- 
ius, kokius kompanija kada išdirbo, 

bet pasiekti pirmenybę, kuri, mes 
manom priklauso mums.

šiemet mes padarėm 64 pagerini
mus Greater Hudson kare ir 76 
pagerinimus Esex karuose ir tie pa
gerinimai automobilistų buvo pripa
žink ypač reikšmingais. Ypač kad 
padarydami šiuos svarbius pagerini
mus mes kartu nupiginom automo- 
jilių kainas. To pasėkoje yra ne
paprastas publikos susidomėjimas.

‘ Hudson visuomet buvo agresin
gas ir šios milžiniškos išlaidos gar
sinimams didžiausio pasisekimo me
tuose musų sėkmingoj istorijoj ro
do, kad mes tebesame tiek pat ag
resingi.

“Mes galim visam 
garsiai, per laikraščius 
kad mes turime dideli 
Tūkstančiai, kurie pirko 
rus žino tai ir tai patvirtina, 
indorsuoja musų karus, nes mes 
juos atsiklausėm ir prašėm pasakyti 
ką jie mano apie musų kdrus. Mes 
pasiuntėm tą paklausimą milionui 
super six savininkų. Jų atsakymai, 
o taipjau ir musų pačių bandymai 
rodo, kad mes turime geriausi pro
duktą ir todėl mes esame pasiryžę 
kovoti už pirmenybę automobilių 
gamyboje”.

pasauliui 
pasakyti, 
produktą, 

naujus ka- 
Jie

MOKINKIS BARBERYSTĖS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBĖK COLLEGE. 072 W. Madison

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia 
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus.
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. .......... . ‘
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Amerikos Lietuvių Mokykloje

Ateikite įsirašyti šiandien ir

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

Miscellaneous
Įvairus

IR

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuviu kalboje bei kokių knyj<u lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietų ir kitų įvairenybių iš 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti į musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St.
Tel. Victory 1266

Business Service
Biznio Patarnavimas, _

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, 
pertaisyti katilai ir fumisai, grotos 
—vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė.

Tel. Victory 9634

“QUALITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $56.45 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui, e

Abbott Construction 
Company 

5201 West Grand Avė. 
Bershire 1321

1MPERFECT IN ORIGINAL

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow ild 
didžiausio apartmentinio namo, 

J. A. GURSKY BROS, 
4309 West 63rd Street

Phone Republic 7869

Nereikia įmokėti pinigų 
10 mėnesių išmokėjimui

Mes permaliavosim jūsų karą, 
pernikeliuosime jūsų nikelius, ištie
sime fenderius ir body įlenkimus. 
Pertaisysime visą motorą, clutch, 
differential ir uždėsime naujus tai- 
rus. 10% nuolaidos — atsineškit 
šį apgarsinimą. Pašaukite mus ir 
mes pasiųsime žmogų 
skaitliuoti jūsų darbą.

Šaukite KEYSTONE
3016-18 LAWRENCE

dykai

1210
AVĖ.

ap-

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausį 
darbą mieste. Kedzie 5111.

------ O------

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu į 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. Užganėdi- 
nimas yra garantuojamas. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
Uyct. 0506.

Business Service
, n r n n, - rBiznio Patarnayiinas______

Maliavojimas, dekaravimas, 
plasteriavimas. Už pinigus ar 
ant išmokėjimo. Abelnas tai
symo darbai apskaitliuojama 
dovanai. * a 

ADVANCE PLASTERING CO. 
1016 N. Clark St. Lincoln 3897

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDVVARE PAINTS & 

WĄLL; PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

J.

2 KARŲ garažas 18x18, pastaty
sime ant jūsų loto, pilnai su cemen
tine asla $285.00 pinigais arba ant 
išmokesnio. Spaulding 5158.

Financial
Finansai-Paskolos

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankowski. ižd.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais 
kėjimais. Paskolas suteikiam 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St., "upstairs” 

Tel. Armitage 1199

išmo-
i 24

ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Paskolos suteikiama 
j viena dienų

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

HNTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Ix>an Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jum* naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimų

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas

2242 W. 23rd Place
Phone Roosevelt 8887

Situation VVanted 
Darbo Ieško

PAIEŠKAI! darbo; esu .karpente- 
ris, turiu patyrimą apie namų tai
symą, bet nepajėgiu pats ant savęs 
užimti didelius darbus. Priežastis — 
susižeidimas. Galėčiau dirbti senų 
namų abelną lengvų darbą. Kam 
reikalingas toks žmogus, rašykit —- 
J. Philips Prapuolenis, 3029 South 
Union avė.

IEŠKAU darbo. Esu patyręs bu- 
čeris. Klauskit “Naujienų” agentu- 
roj, 3210 So. Halsted St. Tel. Vic- 
kory 1266. Box 13.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa-; 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Vvorth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kss dieną nuo 10 ii ry- 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

to

REIKALINGA pardavėjų, parda
vinėti Liska’s Edelweiss Miežių Malt 
Syrup. Atsišaukite nuo 9 iki 10 vai, 
ryto. 4543 W. Grand Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA j auna mergaitė 
dirbti į restaurantą už veiterką. 
Naujenos, Box 1068, 1739 South 
Halsted St.

REIKALINGA MOTERIS, arba mer
gina prie namų darbo.

Willow Springs 62.

REIKALINGA patyrusi pardavė
ja. Labai gera vieta. Midvvest 
Dry Goods Store, 4172 Archer Avė.

Help Wanted—Male-Female
________ Darbininkų Reikia_______

VYRŲ ir moterų pardavėjų, na
mas nuo namo pardavinėti kiekvie
nam reikalingą dalyką ant išmokė
jimo. Dykai premijos su kiekvienu 
pardavimu. Jus galite padaryti $60 
ir daugiau į savaitę.

H. Brandt Clothing Co.
6214 S. Halsted St.

Personai
Asmenų Ieško

ar našlėsPAIEŠKAU merginos 
apsivedimui, katra turi savo ūkį ir 
myli ūkyje gyventi, nes ir aš ūki
ninkas, todėl būtinai noriu ūkinin
kės. Platesnių žinių apie mane 
klauskite per laišką, prisiųsdamos 
savo paveikslėlį. Rašykite greit, bo 
tik viena pasinaudos. Vyrų prašau 
nerašinėti. Naujienos Box 1071, 

Mr. J. M.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS.
Lempos $4.50 ir augš., krėslai 

$2.25 ir atfgš., lovos $3.00 ir augš., 
virtuves stalai $4.00 ir augš., Ice 
boxai $10.00 ir augš., karpetai $1.89 
ir augš., linoleum visokio didumo 
pigus—2 kavalkų Parlor setas, ver
tas $125.00, tik $30.00, 3 kavalkų 
Parlor setas $18.00. Atsineškite ši
tą skelbimą—tai vertas $5.00.
VICTOR FIRE PROOF STORAGE 

4809 W. Lake Street

*27'28
'28
’28

•27

5 paaažierių Bulek ..........
E8Bex coupe  ......... —........... — t...
Pontiac Landau «ed., mažai var
totas ............ -.................. ..
E«hox sėd., kaip naujas ---- ------- -
Hudson Brouffhanu geram stovy 
Dodge sėd., velouru išmuštas .... 
McDERMOTT MOTOR BALĘS CO.

7130 So. Halsted St., Tnangle 0330

Radios

’ Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui------- ------------------------------------------

, 25 AKERHJ — Michigane — 4 
pylios j'^ytųs nuo Benton Harbor 

2 akeriai/ vinmedžių — 8 akeriai 
peaches — 3 akeriai višnių — 2 ake- 

, jftmas, arkliai padargai, 
įšiltas vandbe, furni.su apšildomas —r 
elektros Šviesos visi miesto įtaisy
mai, parduosiu kaipo dideli bargeną.

E. B. Belding
4213 So. Halsted St.

i SfO6 
$695 

$1106, 
$350•* ' •

. •$595

.. *»95
' $3?Ki/iai obuolių,

MES elektrizuojame jūsų batte- 
rių, radio setų, pigiai, vienus metus 
garantuojame. Kodėl turi išleisti ant 
batterių? — Radio aptarnavimas $2.

CLAREWAY RADIO 
LABORATORIES

3933 Broadway Buck. 3970

FARMOS — turiu dvi Rhilande- 
arba mainyti j bile ką. 80 ir 160 
arbamainyti Į bile ką. 80 ir 160 
akrų., gera žemė, prie 10,000 fronto 
ežero. Geros išlygos. Savininkas 
bus 2 savaites Chicagoj. S. Kuril- 
l’a, 3130 W. 42nd St., 1 lubos.

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti savo 

battery setą ant moderniško elek- 
trikinio 
pilnai 
Tūbais.

$2.00 j savaitę $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

Radio Crosley Show Box 
įrengto $95.00 su A. C.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

MES esame seniausi Radio patar
navimo bendrovė Chicagoj. Jeigu 
jus gausite dėl musų 4 darbus, mes 
duosime jums patarnavimą dovanai. 
Šauk mus tik dėl radįę patarnavimo 
— Ravensvvood 6355. MORRISON 
RADIO SERVICE.

PARSIDUODA geras radio 6 tūbų, 
visas elektrikinis. $35.00 su tūbais. 
Saukit Fairfax 8364 dėl demonstra
cijos.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie betų 
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Westem 
Avė., Chicago, III. Hemlock 914°.

PARDUOSIU savo $850.00 
grojiklj pianą, suoliuką ir stik
linėmis durimis kabinetą, su 
125 roleliais, už $125 pinigais 
arba $135 ant išmokėjimo. Ma- 
tykit Mr. Ast, 6136 S. Halsted

BARGENAS Radios — upright ir 
grojikliai pianai, victrolos $5.00. 
SCHWARTZ BROS. STORAGE, 640 
E, 61st St., Midway 9733.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius “sweaterius” ir juos parduo
dam už gana prienamą kainą. Taip
gi parduodam vilnonias gijas nėri
niams. Kaina 4 uncijų gijos 38c, 40c 
ir 52c. Galima gauti pirkti materijos 
vilnonių skiaučių vyrams dėl kelnių, 
vaikams dėl kelnaičių ir mergaitėms 
dėl dresiukių. Atidarą dienomis ir va
karais, taipgi nedėlioms po piet.

FRANK SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St., prie Normai, 1 lubos

GARSUS PIETINES Illinojaus 
Mine run $6.50 už toną, pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50.

Pristatom, GOVALIS—Canal 2311

GATAVAS dangtis — extra sun
kus $1.00 už rolę, balta maleva $1.50 
galionas. 1620 W. Lake St. ir 2553 
W. Madison St.

For Rent
PASIRENDUOJA gazolino stotis, 

gera vieta ant Archer Avė., nuoša
liai Chicagos, išdirbtas biznis. Del 
informacijų kreipkitės 3356 So. 
Halsted St. Tel. Blvd. 2781.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUODU grosernę su bučernę, 
cash biznis, 3 metams lysas, rendos 
$60.00, su 2 kambariais pagyveni
mui. Kreipkitės 3210 So. Halsted 
St., Box 12.

BARGENAS. Parduodu 3 aukščių 
murinj napią, nebrangiai. Agentų ne
reikia. Parduodu, nes apleidžiu mie
stą. 1719 So. Newberry Avė.

DIDELE PROGA. Parsiduoda gro- 
sernė su namu ar be namo. Taipgi 
galiu mainyti biznį ant mažo na
mo. 7359 S. Paulina St.

PARDAVIMUI štorelis, cigarų, 
cigaretų kendžių, malt ir t. t. Ge
ra apielmkė. 1343 So. 49 Ct.

KRIAUČIAUS šapo parsiduoda, 
Lietuvių kolionija, 2353 So. Oakley 
Avė., Roosevelt 3916.

FARDAV1MUI grosernė ir bu- 
černė, geriausia vieta; turiu apleisti 
miestą, parduosiu pigiai. 5602 So. 
Carpenter St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

NAMAS, KURIS SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ

22 akrai puikios žemės, 6 kam
barių moderniškas farmos namas, 
furnace šiluma ir maudynė,- gara- 
žius, daržinė, vištininkas ir kitos 
triobos. Vaisių sodnas, geras akme
ninis kelias, 3J/2 mylios j gerą mie
stą, 50 mylios į vakarus nuo Chica
go. Paaukosiu už $7,500. Įmokėti 
$2,500, likusius lengvais išmokėji
mais. Nepriimsiu maino.

J. H. WAGONER 
424 Main Street 

Glenn Ellyn, Phone 25

NAMAS HARVEY, ILL.
Bargenas nuo $3500 iki $14,500— 

pripažinta, kad tai yra bargenai, 
lengvi išmokėjimai. Priimsime lo
ta kaipo pirmą įmokėjimą. Imk 
Illinois Central truk j iki 154tos gat
vės. Dirbk ir gyvenk Harvey. Fa
brikai dirba dieną ir naktį. Patele
fonuok, mes sutiksim ant stoties su 
mašina. \

C. R. CRAIG Jr., 
159th St. and Marshfield Avė.

Tai. Harvey 1130

- ------- o--------
NAUJAS OCTAGON PRIEŠAKIS
Muro bungalow, moderniškas, 5 

kambarių, garu apšildomas — ver- 
čios $10,000 už $7750, priimsiu lo
tą kaipo jmokėjimą arba pabudavo- 
S1U ant jūsų loto, kokio norėsite stiliaus, ar flatų bildingą, su mažu 
{mokėjimu. Armitage 6938.

----- o-----
KODĖL RENDĄ MOKI?

Tiktai $500.00 padarys jums savi
ninku vieno iš daugelio musų augš- 
tos klesos 5 kambarių murinės bun- 
galow. Mėnesiniai mokesčiai $67.00, 
30 minutų iki vidurmiesčio. Atva
duok: 4445 So. Homan Avė., Tel. 
Virginia 2417.

TIKTAI $100 IMOKeT
Likusius po $30 į mėnesi. Nu

pirksi 
flatai, 
viskas 
avė., 
$3,600.

2 aukštų muro namą, 2 
4 kambarių kiekvienas; 
moderniška, ant Parnell 
arti 37-tos. Kaina tik

Išsirenduoja už $42 į mėnesi.

FRANK J. PETRU
1443 W. 18th St.

Galia] 0806

MES pahudavosime ant jūsų loto 
6 kamb. blingalovv, šiltu vandeniu 
apšildomą, pleisteriuotas ceilingas 
beismente, uždarytais porčiais, jnu- 
davota maudynė •— lietaus lašai, 
akmenukų asla maudynėje ir prie
menėje, Venicijos medicinų kabine
tas, kaina $7,400. Mes turime keletu 
jau pabudavotų dėl apžiūrėjimo.

Ist National Construction Co., 
4336 W. 51 st St.

Virginia 1010.

PRIVERSTAS parduoti — didelis 
bargenas: 2 flatų namas po 7 kam
barius, — 4 bedruimiai, išrenduo- 
ja po $25 už flatų.. Išbrukuota 
“alley” — namas šviežiai nupentuo- 
tas. Kaina $3,800, tik $500 įnešti.

JOS. W. HOUGH & SONS 
4213 So. Halsted St.

i----------------------------------------------1--------------------------------------------- -

5 KAMBARIŲ bungalow, iš šono 
įvažiuojamas garažas, elektrikinis 
refrižiratorius, sodnas, linoleum iš
klota virtuvė ir pentrė. tailo mau
dynės kambarys, aržuolu trimuota, 
knygoms Šėpos; kaina $8,500, 
$2,500 įmokėti. Savininkas 3221 W. 
65th PI. Hemlock 6592.

PARDAVIMUI už bargeno kainą. 
Trijų augštų akmens frontu, yra 
trys flatai po 7 kambarius kiekvie
nas; maudynės, elektros šviesa, vis
kas geriausiame stovyje. Wallace gt., 
arti 30-tos. Tik $12,000. Mes taip 
gerai manome apie tą nuosavybę, 
kad mes paskolinsime $8,000, jei pir
kėjas to norės.
Ignatius Chap & Co.

WEST THIRTY FIRST 
STATE BANK BLDG 

31st at Wallace St.
PARDUODU 2 flatų medinį na

mą, 6 ir 6 kambarių, didelė su grin
dim pastogė, aukštas bcismentas. 
6129 S. Sangamon St.

NAUJI TRYS FLATAI
$1,600 įmokėti. 5 kambarių su 

miegamais porčiais, 3 karų mūrinis 
garažas, elektros refrežiracija, lie
taus maudynės; 2 flatai išrenduoti 
po $95 j mėnesi. Geriausią invest- 
mentas. Kaina $24,600 arba mes 
budavosime ant jūsų loto ką 
norit — bungalow arba flatų 
dinką.

II. F. PASCHAL & CO.
3218 Rryn Mawr avė.

Keystone 5254

pa
tik 
hu-

PARDAVIMUI mūrinis namelis, 
turintis penkis kambarius apačioj 
ir 5 kambarius užbaigtame beismen- 
te. Namas gerame stovyje. Lowe 
Avė. arti 29 gatvės. Tik $4,500. 
Priimsiu dalį jmokėjimo pinigais, o 
likusius mėnesniais išmokėjimais.

Ignatius Chap & Co.
31st ir Wallace

furni.su



